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ÚTDRÁTTUR 

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í lífi okkar, hlutverk þeirra er að halda okkur upplýstum 

og sýna okkur málefni frá mismunandi sjónarhornum. Notkun almennings á 

samfélagsmiðlum hefur aukist og hafa fjölmiðlar þurft að taka tillit til þessarar notkunar 

meðal annars til þess að ná til fjöldans. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna með 

eigindlegri rannsóknaraðferð hvort hlutverk eða verklag fjölmiðla sem halda úti 

vefmiðlum hafi breyst með þessari auknu notkun á samfélagsmiðlum, hvernig 

fjölmiðlar nýta samfélagsmiðla og hvað hefur áhrif á hinar ýmsu ákvarðanir sem þarf 

að taka í kringum þá notkun. 

Rannsóknin var framkvæmd með því að fá fréttastjóra og fréttamenn sem starfa hjá 

fjölmiðlum sem halda úti vinsælustu vefmiðlum landsins til að svara spurningalista um 

rannsóknarefnið ásamt því að nýta heimildir úr bókum, greinum og af vefsíðum sem 

styðja við rannsóknarefnið og skýra það frekar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hlutverk fjölmiðla hefur ekki tekið breytingum á 

meðan verklag hefur aðlagað sig notkun samfélagsmiðla og veru almennings þar. 
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ABSTRACT 

The media play a major role in our lives, their role is to keep us informed and show us 

different angles of issues. The publics use of social media has increased and the media 

have had to take this use into account, among other things, to reach the masses. The 

aim of this study is to investigate by qualitative research method whether the role or 

procedures of the media that maintained news webpages have changed with this 

increased use of social media, how the media use their social media and what affects 

the various decisions that need to be taken around that use. 

The study was conducted by getting news directors and reporters working with media 

who maintain the country's most popular news webpages to answer a questionnaire on 

the subject, as well as utilizing sources from books, articles, and web pages that support 

the research topic and explain it further. 

The results of the study show that the role of the media has not changed while the 

procedures of medias work has adapted to the use of social media and the presence of 

the public there. 
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FORMÁLI  

Það sem á eftir fer er lokaverkefni mitt til BA gráðu í miðlun og almannatengslum við 

Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Gildir rannsóknin 14 (ECTS) einingar 

af þeim 180 einingum sem þarf til í heildina. Leiðbeinandi minn var Arna Schram, 

sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar og stundakennari við 

Háskólann á Bifröst, á ég henni að þakka leiðsögn, aðstoð og endurgjöf sem nýttist mér 

í hvívetna. 

Ég vil þakka fjölskyldunni minni fyrir ómælda þolinmæði og alla þá aðstoð og 

hvatningu sem þau veittu mér á meðan rannsóknarvinnu og skrifum stóð. 

Þá vil ég einnig þakka þátttakendum í rannsókninni sem gáfu af tíma sínum til að þessi 

rannsókn yrði að veruleika. 

Borgarbyggð, desember 2018 
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1. INNGANGUR 

1.1 Lýsing á viðfangsefni 

Fjölmiðlar eru miðlar sem ná til stórs hóps einstaklinga í gegnum hinar ýmsu leiðir (Petersson 

& Pettersson, 2000). Frelsi fjölmiðla er varið í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (nr.33/1944) 

þar sem segir að „Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög 

leiða.“ (Alþingi, 1944). Undanþága frá þessu er háð ströngum skilyrðum. Sama fjölmiðlafrelsi 

er varið í mannréttindasáttmála Evrópu og lögum um fjölmiðla (nr.38/2011) þar sem einnig 

kemur fram að markmið fjölmiðla sé „…að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, 

fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun sem og að efla vernd neytenda á þeim 

vettvangi.” (Alþingi, 2011). Eins og lögin sýna eru kröfur til fjölmiðla meiri en aðeins þær að 

vera í hlutverki Gróu á Leiti og flytja nafnlausar fregnir og frelsi þeirra til að gera svo er 

grundvallarþáttur til að efla umræðu og vitund í lýðræðissamfélagi. 

Á Íslandi eru í dag reknir fjölmiðlar sem vinna ýmist með útvarp, prent, vef, sjónvarp 

og/eða myndmiðlun eftir pöntun. Sem dæmi þar má nefna RÚV ohf. sem vinnur með sjónvarp 

(RÚV og RÚV2), útvarp (Rás1, Rás2 og Rondó), vef (ruv.is) og myndmiðlun eftir pöntun 

(Sarpurinn) eða Árvak hf. sem vinnur með prent (Morgunblaðið), vef (mbl.is) og útvarp (K100 

og Retro) (Fjölmiðlanefnd, 2018). 

Fjöldi fjölmiðla á Íslandi hefur verið nokkuð sveiflukenndur, sem dæmi voru um 

aldamótin 2000 þrjú dagblöð og átta vikublöð á netinu en á tímabilinu 2000-2010 fór það mest 

upp í fimm dagblöð og 21 vikublað á netinu árið 2007 (Hagstofan, 1995-2010). Svipaða sögu 

er að segja með sjónvarpsstöðvar þar sem fjöldi einkastöðva hefur sveiflast nokkuð seinustu 

ár. Árið 2005 voru íslenskar sjónvarpsstöðvar 13 talsins, þar af tólf einkastöðvar þegar þær 

voru aðeins níu árið eftir og næstu þrjú ár eftir það (Hagstofan, 1986-2011). Þessi fjöldi stöðva 

má þó teljast góður þegar litið er til bæði smæðar Íslands og þess að einkaréttur Ríkisútvarpsins 

var ekki afnuminn fyrr en 1986 (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005). 

Fjölmiðlar hafa verið að taka samfélagsmiðla í notkun og með því að skoða Facebook 

sést að netmiðlar hafa verið að koma sér þar fyrir í gegnum árin, eins og MBL, Vísir, DV, RÚV 

og Stundin ásamt fleirum. Þróunin nú er sú að nærri öll íslenska þjóðin er á Facebook og 

aukning hefur orðið á milli ára í notkun Íslendinga á Snapchat, Instagram og Twitter samkvæmt 

nýlegri könnun MMR (MMR, 2018).  
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Sú þróun virðist ekki vera fjarri lagi þegar skýrsla Alþjóðlegu fjarskiptastofnunarinnar 

fyrir árið 2017 er skoðuð, en þar segir í úttekt að á Íslandi séu 98,5% allra heimila í 

tölvusambandi (International Telecommunication Union, 2017) og í neyslu og lífsstílskönnun 

Gallup frá 2017 kemur fram að 86% Íslendinga, 18 ára og eldri eigi orðið snjallsíma (Gallup, 

2018). Því er það eðlilegt fyrir fyrirtæki eins og fjölmiðla að vilja vera þar sem fjöldinn er en 

samkvæmt tölfræðisíðunni Statista eru samfélagsmiðlarnir Facebook, YouTube, WhatsApp, 

Facebook Messenger, WeChat og Instagram allir með 1000 milljón notendur eða fleiri (The 

Statistics Portal, 2018). 

Fjölmiðlar geta því reynt að halda í við önnur fyrirtæki sem nýta sér samfélagsmiðla, 

það kom fram í rannsókn sem Hagstofan gerði árið 2017 og svo samkeyrð evrópskum gögnum 

fyrr á þessu ári, að notkun fyrirtækja á samfélagsmiðlum væri algengust á Íslandi af 

Evrópulöndunum eða 79%. Til samanburðar var meðalnotkun ríkjanna 28 sem tóku þátt í 

rannsókninni 47% (Hagstofan, 2018). 

Í lokaritgerðinni er því ætlunin að rannsaka hvort hlutverk fjölmiðla eða verkferlar 

þeirra hafi á nokkurn hátt breyst eftir að til samfélagsmiðla kom og notkun þeirra svo aukist til 

muna. Þannig verður hægt að sjá hlutverk fjölmiðla á tækniöld, hvernig þeir takast á við breytta 

tíma og aukna möguleika í rekstri og framreiðslu efnis. Rannsóknin er framkvæmd með 

viðeigandi aðferðafræði undir leiðsögn leiðbeinanda með aðstoð frá þeim sem þurfa þykir að 

sækja hana til, rannsókninni til hagsbóta. 

1.2 Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið 

Sú rannsóknarspurning sem unnið verður með í þessari rannsókn er afmörkuð við fjölmiðla 

sem halda úti vefmiðlum og eiga einnig aðgang að samfélagsmiðlum. Rannsóknarspurningin 

er því eftirfarandi:  

„Hefur hlutverk og verklag fjölmiðla (með vefmiðla) breyst með 

aukinni notkun samfélagsmiðla?“  

Fyrst og fremst verður unnið að því að svara rannsóknarspurningunni og kanna hvað 

veldur því ef hlutverk og verklag hafa breyst eða ekki. Þá verður reynt að varpa ljósi á það 

hvort að fjölmiðlar sem halda úti vefmiðlum taki samfélagsmiðlanotkun með í reikninginn við 

störf sín og þá hvort þeir hafi aðlagað hlutverk sitt eða verklag að þeim. Hvort sérstakt tillit sé 

tekið til samfélagsmiðlanotkunar almennings í störfum fjölmiðla, hvort þeir nýti sér þá sjálfir 
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á einhvern hátt og þá með hvaða hætti. Reynt verður að varpa ljósi á hvort notkun 

samfélagsmiðla sé fjölmiðlum til hagsbóta á einhvern hátt og hvernig hinn almenni fréttamaður 

vinnur í umhverfi þeirra. 

1.3 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist niður í ellefu kafla. Í fyrsta er að finna inngang rannsóknar þar sem fram 

kemur  lýsing á viðfangsefninu, rannsóknarspurningin og rannsóknarmarkmið, uppbygging 

verkefnis sem hér er rakin ásamt fræðilegri nálgun. 

Í öðrum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og hugtök koma 

þar fram í stafrófsröð. 

Þriðji kafli er um fjölmiðla, hlutverk þeirra og verklag auk hlutverks starfsmanna 

fjölmiðla sem fjallað er um í rannsókninni. 

Í fjórða kafla verður farið yfir vefmiðla, notagildi og hlutverk ásamt því að koma inn á 

vefmiðla þeirra fjölmiðla sem rannsakaðir eru. 

Fimmti kafli mun fjalla um samfélagsmiðla og hvernig þeir virka. Samband 

samfélagsmiðla og frétta verður skoðað og fjallað um samfélagsmiðla þeirra fjölmiðla sem 

koma fram í rannsókn. 

Í sjötta kafla er að finna aðferðarfræði rannsóknarinnar. Hvernig upplýsinga og gagna 

var aflað, hvaða rannsóknaraðferð var notuð og hvernig úrtakið var valið. Þá verður farið yfir 

framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig greining og úrvinnsla gagna fór fram ásamt réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknar auk veikleika og siðferðilegra álitaefna.  

Í sjöunda kafla verður samantekt um samfélagsmiðlanotkun þeirra fjölmiðla sem 

rannsakaðir eru og svör þátttakenda, fréttastjóra annars vegar og fréttamanna hins vegar. 

Áttundi kafli fjallar um niðurstöður sem unnar eru úr svörum þátttakenda og öðrum 

heimildum rannsóknarinnar. 

Í níunda kafla eru umræður og ályktanir þar sem rannsakandi mun velta niðurstöðum 

nánar fyrir sér og stinga upp á frekari mögulegum rannsóknum. 
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Í lokin er að finna lokaorð í tíunda kafla og þar á eftir í köflum ellefu og tólf verða  

heimildaskrá og fylgiskjöl rannsóknarinnar. 

1.4 Fræðileg nálgun 

Fræðin sem verða nýtt tengjast m.a. fjölmiðlafræði, boðmiðlun og markaði, stafrænni 

markaðssetningu, samfélagsmiðlum og hinum ýmsu möguleikum þeirra. Hlutverk fjölmiðla 

verður greint og notkun þeirra á vefmiðlum skoðuð með tilliti til þess. Þá verður notkun þeirra 

á samfélagsmiðlum og dreifing efnis af vefmiðlum þeirra þar í gegn skoðuð og birtingarmynd 

á sviði samfélagsmiðla borin saman við markmið og stefnur fjölmiðla. Heimildir verða fengnar 

úr ritrýndum fræðigreinum sem snerta á málinu, bókum sem gefa sýn á möguleika 

samfélagsmiðla og notkun fjölmiðla á þeim ásamt heimildum af veraldarvefnum og sem aflað 

verður með beiðnum eftir því sem þykir eiga við rannsóknina ásamt svörum við spurningum 

sem rannsakandi hyggst leggja fyrir þátttakendur.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

2.1 Hugtök  

2.1.1 Athugasemdakerfi 

Kerfi sem gefur möguleika á því að skilja eftir athugasemdir við til dæmis efni á 

samfélagsmiðlum eða við fréttir og pistla á vefmiðlum og er þá oft tengt inn á samfélagsmiðla. 

Slíkt kerfi býr til gagnvirkni á vef- og samfélagsmiðlum þar sem notendur geta brugðist við 

efni sem kemur fram. 

2.1.2 Drægni (e. Outreach) 

Efni sem deilt er á samfélagsmiðla getur náð ákveðinni drægni, þá er átt við til hversu margra 

á hversu stóru svæði efnið nær. 

2.1.3 Fjölmiðlar (e. Media) 

Fjölmiðill er í grunninn miðil sem nær til stórs hóps einstaklinga með hinum ýmsu leiðum 

(Petersson & Pettersson, 2000) eða í lengra máli fyrirtæki, stofnun eða lögaðili sem tekur 

saman, vinnur úr og dreifir reglulega upplýsingum til umtalsverðs fjölda einstaklinga innan 

tiltekins svæðis (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005) 

2.1.4 Fjölmiðlafrelsi (e. Press freedom) 

Þegar fjölmiðlar eru frjálsir, það er nýta rétt sinn til að miðla upplýsingum án takmarkana og 

ritskoðunar, eru sjálfstæðir og stjórna umfjöllunarefnum sínum án afskipta frá til dæmis 

pólitískum öflum eða annarri opinberri íhlutun. Að sama skapi hefur almenningu rétt til að taka 

við þessum upplýsingum. 

2.1.5 Fylgjendur (e. Followers)  

Þeir sem velja að fylgja ákveðnum einstaklingum eða fyrirtækjum á samfélagsmiðlum. Það er 

gert með því að líka við viðkomandi viðfangsefni eða óska eftir að fylgja þeim eftir og fá 

þannig greiðan eða greiðari aðgang að því efni sem einstaklingurinn eða fyrirtækið setur inn á 

sinn samfélagsmiðlareikning. 

2.1.6 Gagnvirkni (e. Interactivity)  

Nýmiðlar líkt og samfélagsmiðlar bjóða upp á möguleika á samtali eða gagnvirkni. 

Gagnvirknin býður upp á þann möguleika að notandi getur bæði móttekið skilaboð eða haft 
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frumkvæði að skilaboðum og opnað þannig á samskipti úr báðum áttum, frá fyrirtæki og 

notanda (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

2.1.7 Höfundaréttur 

Höfundaréttur sem byggir meðal annars á höfundalögum (nr.73/1972) er eitt viðfangsefna 

samfélagsmiðlanna en meirihluti efnis á samfélagsmiðlum getur verið í þeirri stöðu að uppfylla 

ekki kröfur til höfundaréttar líkt og ef um sjálfstæða sköpun er að ræða. Þá getur efni sem gæti 

uppfyllt kröfur til höfundaréttar jafnvel verið háð skilmálum samfélagsmiðilsins um 

ótakmarkaða notkun við birtingu þess, sem notandi hefur samþykkt um leið og aðgangur að 

miðlinum var búinn til.  (Tan, 2018). 

2.1.8 Internet 

Alþjóðlegt tölvunet með margskonar upplýsinga- og samskipta möguleika sem samanstendur 

af samtengdum netum með stöðluðum samskiptareglum (Oxford University Press, án dags.). 

Internetið er sprottið upp af hugmyndum Leonard  Kleinrock sem stundum er kallaður faðir 

nútíma gagnaflutnings. Hann þróaði undirliggjandi virkni gagnaflutnings sem var mikilvægur 

áfangi í þróun Internetsins, aldrei hefði hann órað fyrir áhrifunum sem verk hans ættu eftir að 

hafa á samfélagið heilt yfir (Cohen-Almagor, 2011).  

2.1.9 Samfélagsmiðlar (e. Social Media) 

Samfélagsmiðlar eru vettvangur á eða í gegnum Internetið þar sem einstaklingar geta haft 

samskipti, myndað sambönd við aðra einstaklinga, deilt efni og meðtekið efni sjálfir. 

Samfélags þáttur samfélagsmiðla er veigamikill, því með þeim er hægt að mynda vettvang á 

veraldarvefnum út frá sameiginlegum hagsmunum eða áhugamálum, skiptast á skoðunum og 

skilaboðum er snúa að þeim ásamt því að finna fleiri sem gætu tilheyrt þessum samfélögum. 

Það er mismunandi hvernig samfélagsmiðlar eru útbúnir en flestir krefjast þeir ekki mikillar 

þekkingar á tækni eða tölvum til notkunar og bjóða upp á mismunandi aðferðir til að fullnægja 

hlutverki sínu (Lipschultz, 2018). Dæmi um samfélagsmiðla eru: Facebook, YouTube og 

WhatsApp. 

2.1.10 Smellbeita (e. Clickbait) 

Fyrirsögn frétta eða texti sem fylgir með vefslóð, getur verið óljós eða villandi, ætlaður til að 

búa til forvitni hjá notenda svo viðkomandi lesi frekar fréttina eða noti vefslóðina og býr þannig 

til virkni á fölskum forsendum. 
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2.1.11 Vefmiðlar 

Fjölmiðlar geta haldið úti vefmiðli á Internetinu þar sem þeir miðla efni sínu. 

3. FJÖLMIÐLAR 

Það getur reynst nokkuð erfitt að skilgreina fjölmiðla í dag þar sem boðleiðir eru margar, 

gagnvirkni orðin meiri, upplýsingaöflun á breiðara sviði og hægt er að miðla efni til fleiri aðila 

en áður. Fjölmiðill getur nýtt sér prent, útvarp, vef, sjónvarp eða dreifingu efnis eftir pöntun 

áhorfenda. Þeir eru mikilvæg upplýsingaæð fyrir almenning og fjölbreytni þeirra, mismunandi 

áherslur og sjónarhorn efla umræðu og vitund í lýðræðissamfélagi ásamt því að styðja við 

menningarlega fjölbreytni. (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005).  

Löggjöf um fjölmiðla heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið (Stjórnarráð 

Íslands, án dags.). Fjölmiðlanefnd fer með eftirlit samkvæmt lögum um fjölmiðla (nr.38/2011) 

en þau eru meðal þeirra laga sem starfsemi fjölmiðla kemur inn á. Aðeins einn ríkisrekinn 

fjölmiðill er starfandi á Íslandi, það er Ríkisútvarpið (RÚV ohf.), aðrir eru einkareknir. 

Fjölmiðlar á Íslandi eru skráningar og leyfisskyldir eftir lögum um fjölmiðla (nr.38/2011) en 

fjölmiðlafyrirtæki geta rekið fleiri en einn miðil (Fjölmiðlanefnd, 2018). 

3.1 Hlutverk fjölmiðla  

Hlutverk fjölmiðla er meðal annars að fjalla um mismunandi mál frá mismunandi hliðum til að 

almenningur geti sjálfur myndað sér skoðun á málefnum líðandi stundar. Áhrif fjölmiðla eru 

mikil og það þarf að fara varlega með þau (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 

2005). Í lögum um fjölmiðla (nr.38/2011) segir í 26.grein að fjölmiðlaveita skuli halda í heiðri 

lýðræðislegum grundvallarreglum í störfum sínum ásamt því að gæta tjáningarfrelsis, virða 

mannréttindi, jafnrétti og friðhelgi einkalífs nema hlutverk fjölmiðlaveitu og upplýsingaréttur 

almennings kveði á um annað. Hlutverkið skal uppfyllt með hlutleysi en nákvæmni í 

fréttaflutningi út frá mismunandi sjónarmiðum (Alþingi, 2011). 

Oft er talað um fjölmiðla sem „fjórða valdið“ og er þar verið að vísa til þess að í 

almennri þrískiptingu ríkisvaldsins milli löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds séu 

fjölmiðlar ákveðið aðhald og bætist því við sem fjórða valdið sem frekar má líta á sem táknrænt 

vald (McQuail, 2010). Þeir miðla upplýsingum og fræða, þannig geta þeir haft áhrif á 

almenning. Til að fjölmiðlar geti framfylgt hlutverki sínu án þess að misnota vald sitt þarf að 

leggja áherslu á að fjölmiðlar séu ekki á höndum fárra aðila (Nefnd menntamálaráðherra um 
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íslenska fjölmiðla, 2005). Þannig skiptir frelsi fjölmiðla ekki minna máli og eins að þeir flytji 

sannar fréttir, sannleiksgildið nær ekki síður yfir smellbeitur. 

3.2 Verklag fjölmiðla 

Verklag snýst um hvaða aðferð fjölmiðlar nota til að sinna hlutverki sínu. Dag hvern meta 

fjölmiðlar hvað skuli birta og á hvaða hátt. Fjölmiðlar hafa tjáningarfrelsið að leiðarljósi og 

njóta verndar samkvæmt lögum sem styðja við tjáningarfrelsi annars vegar og friðhelgi 

einkalífs hins vegar (sjá til dæmis Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr.33/1944 og almenn 

hegningarlög nr.19/1940), línan þar á milli getur oft verið mjög tæp en til þess að greina þar á 

milli koma aðrar lagagreinar til aðstoðar ásamt Siðareglum Blaðamannafélags Íslands 

(Blaðamannafélag Íslands, 1991) sem stéttin hefur sett sér og sammælis að mestu um að nota. 

Fjölmiðlanefnd fer með eftirlit samkvæmt lögum um fjölmiðla (nr.38/2011) og 

siðanefnd Blaðamannafélags Íslands fer með eftirlit samkvæmt vinnureglum sínum 

(Blaðamannafélag Íslands). Þá taka fjölmiðlar mið af starfsreglum sem hver og einn miðill 

setur sér sjálfur, má þar nefna sem dæmi siðareglur Ríkisútvarpsins (RÚV) og ritstjórnarstefnu 

DV (DV). Mat á réttu og röngu eða sjálfsritskoðun hjá hverjum fjölmiðlamanni á einnig stóran 

þátt í verklagi fjölmiðla. 

KrakkaRÚV er gott dæmi um verklag fjölmiðils til að sinna hlutverki sínu. Þar var 

hlutverkið að þjónusta börn og slíkt verkefni þarf að nálgast á forsendum barna til að sinna 

þörfum þeirra, fræða og skemmta ásamt því að kenna þeim sérstaklega að skilja fréttir (Sindri 

Bergmann Þórarinsson, 2015). 

Verklag fjölmiðla og fréttamanna tekur einnig mið af því hvað sé líklegt að 

almenningur muni vilji heyra af frekar en eingöngu því sem almenningur þarf að fá að heyra. 

3.3 Hlutverk fréttastjóra 

Fréttastjóri er yfirmaður fréttadeildar á fjölmiðli,  hér er um að ræða á vefmiðlum þar sem þeir 

hafa umsjón með efni á stafrænu formi sem svo er dreift á samfélagsmiðlum fjölmiðilsins.  

3.4 Hlutverk fréttamanna 

Fréttamaður er einstaklingur sem starfar við að afla og útbúa fréttir á fréttastofu eða fréttablaði 

fjölmiðils. Hlutverk þeirra er að færa almenningi nákvæmar og áreiðanlegar fréttir af málefnum 

til að einstaklingar geti myndað sér skoðanir út frá þeim, því eru skyldur fréttamanna fyrst og 

fremst gagnvart almenningi (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005).  
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4. VEFMIÐLAR 

Vefmiðlar eru fjölmiðlar sem hafa vefsíður á Internetinu og eru samkvæmt lögum um fjölmiðla 

(nr.38/2011) skráningarskyldir. Umferð á vefmiðla er góð á Íslandi, í nýleg könnun MMR 

kemur fram að helmingur landsmanna sækir fréttir á vefsíðum fjölmiðla (MMR, 2018). Á 

topplista Gallup má sjá hvaða íslensku vefmiðlar eru með flesta notendur, innlit og flettingar 

að meðaltali, þar eru í topp sætunum mbl.is, visir.is, dv.is og ruv.is (Gallup, 2018). 

4.1 Notagildi vefmiðla 

Vefmiðlar hafa ákveðið forskot fram yfir hefðbundna miðla vegna tæknimöguleika, fréttir 

koma hraðar þar inn, aðgangur að þeim er auðveldari og magn efnis er ekki háð ákveðnu plássi. 

Íslendingar fundu þægindi í vefmiðlum eftir efnahagshrunið þegar tímasetningar og hraði frétta 

skipti máli ef marka má aukna og þétta notkun samfélagsmiðla eftir hrun (Creditinfo, 2010).  

Hægt er að deila vefslóðum af vefmiðlum á samfélagsmiðla og miðla þannig áfram 

fréttum og öðru efni frá þeim. Þá hafa sumir vefmiðlar tekið upp athugasemdakerfi með 

tilheyrandi eftirliti til að auka gagnvirkni og opna á frekari möguleika tjáningarfrelsis. Fréttir 

af óvæginni umræðu í athugasemdakerfum sýna mismunandi skoðanir á slíkum kerfum (Freyr 

Rögnvaldsson, 2018) þó hægt sé að nota þau sem uppsprettu frekari fréttaumfjallana (Eiríkur 

Stefán Ásgeirsson, 2017).  

4.2 DV 

Vefmiðillinn var settur í loftið á haustmánuðum 2007 og bíður upp á fréttir endurgjaldslaust 

sem ýmist eru sérunnar fyrir vefinn eða samnýttar með prentmiðlinum DV. Vefurinn hefur sér 

vefsvæði fyrir nokkra efnisflokka en hefur einnig tekið yfir aðra miða líkt og Eyjan og Pressan 

(DV, 2017). 

4.3 MBL 

Vefmiðillinn var opnaður þann 2.febrúar 1998 (MBL, án dags.) og bíður upp á ókeypis fréttir 

sem ýmist eru samnýttar með Morgunblaðinu eða sérunnar fyrir vefinn. Vefurinn býr yfir 

nokkrum efnisflokkum og hafa sumir þeirra sér vefsvæði líkt og „Matur“ og „Fjölskyldan“. 
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4.4 RÚV 

Vefmiðillinn var tekinn í gagnið í ársbyrjun 1996 og heldur utan um starfsemi RÚV sem nær 

einnig í sjónvarp og útvarp (RÚV, án dags.). Á vefnum eru aðgengilegar fréttir sem hafa verið 

nýttar í sjónvarpið, útvarpið eða koma nýjar inn á vefinn. 

4.5 Vísir 

Vefmiðillinn fór í loftið 1.apríl 1998 (Stefán Ó. Jónsson, 2017) og bíður upp á fríar fréttir sem 

ýmist eru sérunnar fyrir vefinn eða samnýttar með Fréttablaðinu eða Stöð 2.  Vefurinn flokkar 

efni í nokkra efnisflokka með sérvefsvæði líkt og „Viðskipti“ og „Lífið“. 
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5. SAMFÉLAGSMIÐLAR 

Upphaf samfélagsmiðla má rekja aftur þess þegar „vefur 2.0“ (e. Web 2.0) kom til sögunnar og 

notkunargildi vefsins fór úr að vera eingöngu birtingar efnis fyrir notendur yfir í þátttöku 

notenda við að framleiða efnið sem var birt (O'Reilly, 2005). Internetið er í dag eftir þróun og 

breytingar, hægt að nota bæði til þess að miðla efni og afla þess. Þó allir hefðbundnir miðlar 

séu gagnvirkir að einhverju leyti þá færir Internetið notendum gagnvirkni sem er ólík öllu öðru 

(Þorbjörn Broddason, 2007).  

Upp úr síðustu aldamótum fóru svæði sem buðu upp á samskipti milli notenda að verða 

vinsælli, þar má nefna síður eins og MySpace og Facebook. Slíkar síður bjóða notendum upp 

á mikla möguleika til framsetningar efnis án sértækrar þekkingar á slíkum kerfum (Haenlein 

& Kaplan, 2010). Höfundaréttur á ekki við um allt efni sem sett er fram á samfélagsmiðlum og 

því gott fyrir notendur að huga að því þegar efni er sett fram. Þannig eru skoðanir og 

vangaveltur ekki bundnar höfundarétti og ef þekking einstaklinga er ekki mikil á þeim kerfum 

sem eru notuð getur slíkt efni verið notað meira en áætlað var án eftirmála fyrir þann sem notar 

það, jafnvel getur efnið verið notað af samfélagsmiðlafyrirtækjunum sjálfum (Tan, 2018). 

Virkni samfélagsmiðla er keimlík að því leytinu til að þeir bjóða flestir upp á efni frá 

öðrum og/eða að notandi geti deilt efni frá sér. Vinsælustu samfélagsmiðlar hérlendis með 10% 

notkun eða meira eru Facebook, Snapchat, YouTube, Spotify, Instagram, Google+, Pinterest 

og Twitter (MMR, 2018) en samkvæmt leit á þessum samfélagsmiðlum eru fjórir stærstu 

vefmiðlar landsins flestir með aðgang að Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. 

5.1 Virkni samfélagsmiðla 

Almenningur fær vettvang á samfélagsmiðlum, þar koma fram raddir sem áður höfðu ekki 

tækifæri á að láta í sér heyra vegna þeirra sem stóðu vörð um hina hefðbundnu miðla og 

málflutning þeirra (Lipschultz, 2018). Þannig eru notendur samfélagsmiðla einnig 

framleiðendur efnisins sem þar er að finna. Þeir búa til efnið af áhuga, ekki vegna þess að þeir 

fá borgað fyrir það, þó deila megi um hverskonar ávinningur fæst af því. Efnið getur tekið 

hvaða form sem er, hvort heldur texti, mynd- og/eða hljóðefni og er í flestum tilfellum 

notandanum að kostnaðarlausu og aðgengilegt.  Allir miðlar hafa ákveðið samfélagslegt gildi 

sem gerir mörk þess hvað kalla eigi eiginlega samfélagsmiðla óljós að nokkru leyti og býr til 

ákveðna samkeppni á milli miðlunarleiða. Á sama tíma geta þeir verið samverkandi og 

hvetjandi fyrir hvern annan þar sem þeir samnýta mikið efnið sem ætlað er neytendum. Til eru 
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fleiri hundruð samfélagsmiðla sem þjóna tilgangi á breiðu sviði og fleiri bætast í hópinn 

reglulega (Albarran, 2013). 

Það er partur af hönnun samfélagsmiðla að þeir búa yfir stjórnkerfi fyrir og aðgang að 

persónuupplýsingum þar sem miðlun á efni frá notendum er hluti af virkni þeirra, auk þess sem 

samfélagsmiðlar versla oft með efni og upplýsingar frá og um notendur til að viðhalda 

efnahagslegri hagkvæmni sinni en aðferðirnar sem eru notaðar við það geta oft verið gegnsæjar 

og því lykill að notandi hafi val um stjórn. Flestir ef ekki allir samfélagsmiðlar bjóða notendum 

sínum upp á að hafa sínar síður lokaðar, það þýðir að almenningur hefur ekki aðgang að þeim, 

aðeins þeir sem notandinn velur sérstaklega. Rannsóknir sýna ákveðna þversögn þegar kemur 

að persónuvernd notenda samfélagsmiðla, sem dæmi hafa þeir miklar áhyggjur af 

persónuvernd á netinu en á sama tíma taka þeir ekki þátt í að nota möguleika um persónuvernd 

eins og að stilla aðgang að persónuupplýsingum eða takmarka aðgang að upplýsingum um 

staðsetningu sína (Quinn, 2016).  

Þegar við búum til aðgang að samfélagsmiðli fær hann ákveðnar grunnupplýsingar um 

okkur eins og nafn, kyn, aldur, búsetu og fleira. Við þessar upplýsingar bætast síðan áhugamál 

okkar og það sem almennt vekur áhuga hjá okkur þar sem við skoðum ákveðið efni, deilum 

því með öðrum, líkum við það eða tjáum okkur um það á samfélagsmiðlareikning okkar allt 

eftir því hvað miðillinn býður upp á. Þessar upplýsingar safnast saman og eru notaðar á 

mismunandi hátt eftir samfélagsmiðlum, einhver gæti notað þær til að beina auglýsingum að 

notendum sem virðast eiga samleið með áhugamálum þeirra á meðan aðrir nota þær til að 

sérhæfa efnið frekar að hverjum og einum notanda. Sumar upplýsingar eru þó varðar vegna 

persónuverndar og því ekki notaðar í þessu skyni (Gonçalves, 2017). Sumir samfélagsmiðlar 

hafa jafnvel verið að leggja áherslu á að efni frá vinum og fylgjendum fái forgang til notenda 

fram yfir vörur og vörumerki (Mosseri, 2018). 

Fyrirtæki geta haft möguleikann á því að ná til fólks í gegnum samfélagsmiðla og auka 

þannig viðskipti sín, á sama tíma gera miðlarnir notendum auðveldara að láta rödd sína heyrast 

og koma skoðunum sínum á framfæri sem getur snúið dæminu upp í andhverfu sína. Áður fyrr 

var auðvelt fyrir fyrirtæki að stjórn því sjálf hvernig kynningu þau fengu með því að auglýsa 

sig og búa til fréttatilkynningar eftir eigin höfði. Á samfélagsmiðlum fóru notendur að segja 

frá sinni upplifun af fyrirtækjum sem getur bæði verið gott eða slæmt (Haenlein & Kaplan, 

2010). 
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Ef fyrirtæki nær að halda rétt á spöðunum getur efni á samfélagsmiðlum þeirra fengið 

góða umfjöllun, marga fylgjendur og drægni efnisins orðið mikil (Gonçalves, 2017). Ef renna 

á blint í sjóinn með að nota samfélagsmiðla án þekkingar á virkni þeirra og möguleikum eru 

líkur á að áætlað markmið um notkun þeirra náist ekki, þetta mátti sjá í kosningabaráttu til 

Alþingiskosninga 2013. Flokkarnir vildu nýta sér samfélagsmiðla og gerðu þónokkuð af því, 

því miður var raunin sú að miðlarnir voru meira notaðir til að deila efni sem kom fram annars 

staðar líkt og sjónvarpsviðtölum og standa fyrir einhliða skilaboðum beindum að almenningi 

frekar en að opna á gagnvirk samskipti eða búa til nýtt efni. Samfélagsmiðlarnir voru notaðir 

af því að þar var fjöldinn, ekki út frá öllum þeim möguleikum sem þeir bjóða upp á og hefðu í 

þessu tilfelli gagnast lýðræðinu (Baldvin Þór Bergsson, 2014). 

5.2 Samfélagsmiðlar og fréttir 

Rannsóknir sýna að fjölmiðlar nýta sér í þó nokkrum mæli samfélagsmiðla eins og Facebook 

og Twitter til að finna fréttir og að það fjölgar umfjöllunum fréttamiðlana um atburði úr þeirra 

nánasta umhverfi (Lysak, Cremedas, & Wolf, 2012). Einhverjir fjölmiðlar reikna hreinlega 

með notkun samfélagsmiðla og haga starfsumhverfi sínu eftir því, líkt og Associated Press sem 

hefur búið til sérstakar leiðbeiningar fyrir starfsmenn sína sem vinna við viðkvæm málefni, 

hvað varðar samfélagsmiðla (Lipschultz, 2018). 

Þó að vinsælustu samfélagsmiðlarnir hafi fleiri tugi milljóna notenda (The Statistics 

Portal, 2018) þá er ekki nema 9% landsmanna sem sækja sér fréttir af samfélagsmiðlum 

samkvæmt könnun MMR (MMR, 2018). Á samfélagsmiðlum er það mikið til almenningur 

sem býr til efnið sem þar kemur fram og gerir það að verkum að fjölmiðlar eru í raun ekki 

fyrstir til að birta fréttirnar þegar efni kemur fyrst fram á aðgöngum almennings, þó svo að 

fjölmiðlar komi þeim á framfæri við breiðari hóp og fylgi þeim jafnvel eftir fyrir frekari 

upplýsingar (Newman, 2011). 

5.3 Facebook 

Facebook er samfélagsmiðill sem var stofnaður af Mark Zuckerberg með aðstoð þriggja vina 

Dustin Moskovitz, Chris Hughes og Eduardo Saverin þann 4.febrúar 2004. Facebook náði á 

fyrsta ári einni milljón notenda en í dag telja þeir meira en einn milljarð notenda. Í júní 2018 

voru starfsmenn Facebook 30.275 talsins á skrifstofum um allan heim (Facebook, 2018). 

Facebook býður einstaklingum og fyrirtækjum uppá að stofna aðgang að 

samfélagsmiðlinum og stjórna þar eigin reikning með tilbúnum sniðmáta. Þannig hefur hver 
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notandi sína síðu til að birta margskonar efni, á fréttaveitu birtist efni frá vinum sem hægt er 

að tengjast á miðlinum ásamt efni frá einstaklingum og fyrirtækjum sem hægt er að fylgja  í 

gegnum samfélagsmiðilinn. Gagnvirkni miðilsins er nokkur þar sem bæði er hægt að setja efni 

á sína síðu sem og fá viðbrögð við því eða nota möguleikann fyrir einkaskilaboð til að eiga 

samræður eða miðla efni til vina, fylgjenda eða þeirra sem fylgt er. Þá er hægt að stofna opna 

sem lokaða hópa á Facebook sem geta tengst einstaka málefnum, áhugamálum eða vinahópum 

svo dæmi séu nefnd ásamt því að miðla eigin eða annarra mann viðburðum (Facebook, án 

dags.). 

5.4 Instagram 

Instagram er samfélagsmiðill sem var stofnaður af Kevin Systrom og Mike Krieger (Albarran, 

2013) þann 6.október 2010 og fengu um 25.000 notendur fyrsta daginn. Instagram hefur meira 

en einn milljarð notenda í dag og er forritað á nokkrum tungumálum (Instagram, 2018). 

Instagram býður einstaklingum og fyrirtækjum uppá að stofna aðgang að 

samfélagsmiðlinum og stjórna þar eigin reikning með tilbúnum sniðmáta. Þannig hefur hver 

notandi sína síðu til að birta myndefni eða myndbönd og möguleikann á að skoða efni frá 

öðrum notendum með því að leita til dæmis eftir myllumerki, merkingum eða gerast fylgjandi 

þeirra og fá þá efnið matað til sín. Miðillinn býr til gagnvirkni þar sem hægt er að fá viðbrögð 

við eigin efni eða bregðast við efni frá öðrum. Instagram býður einnig upp á að birta sögur sem 

innihalda myndefni eða myndbönd eða búa til sérstaka stöð fyrir myndbönd (e. IGTV – 

Instagram TV) (Instagram, án dags.) 

5.5 Twitter 

Twitter er samfélagsmiðill sem stofnaður var árið 2006 af Jack Dorsey, Evan Williams og Biz 

Stone (Albarran, 2013), það fór hægt af stað og eftir um tvo mánuði voru notendur aðeins í 

kringum 5.000 manns (Carlson, 2011). Eftir sviptingar innan fyrirtækisins og enn meiri þróun 

eru virkir notendur Twitter orðnir 336 milljónir í dag (The Statistics Portal, 2018).  

Twitter er byggt á örbloggum sem bjóða upp á snögg og regluleg samskipti. Þeir sem 

nota Twitter búa til aðgang til að fá sinn reikning og geta þá birt texta, myndir, myndbönd eða 

vefslóðir á sinni síðu. Það efni sem birt er á síðunum verður aðgengilegt fyrir fylgjendur og 

birtist ef leitað er á samfélagsmiðlinum. Twitter býður upp á gagnvirkni þar sem hægt er að fá 

viðbrögð við eigin efni og bregðast við efni frá öðrum eða deila því áfram (Twitter, án dags.).  
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6. AÐFERÐAFRÆÐI 

Til að svara rannsóknarspurningunni vann rannsakandi með ýmsar heimildir og fékk átta aðila 

innan fjölmiðlageirans til að svara spurningum þar um, fjóra fréttastjóra og fjóra fréttamenn.  

Við rannsóknina var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Stuðst var við Handbók í 

aðferðafræði rannsókna sem Sigríður Halldórsdóttir ritstýrði til að aðeins væri um viðurkenndar 

rannsóknaraðferðir að ræða. 

Í rannsókninni var notast við APA kerfið í heimildarskráningu og stuðst við 

gæðahandbók Háskólans á Bifröst. 

6.1 Upplýsinga- og gagnaöflun 

Rannsóknin hófst með upplýsingaöflun og gerð rannsóknaráætlunar í júní 2018 og lauk með 

tilbúnu lokaverkefni í desember 2018. 

Rannsakandi studdist við rannsóknaráætlun á meðan vinnan fór fram til að gæta að því 

að fara ekki út fyrir efnið og uppfylla rannsóknarmarkmið. Rannsakandi studdist einnig við 

almenna heimildarvinnu þar sem gögn tengd rannsóknarefni voru skoðuð, bæði á pappír og 

rafrænu formi,  ásamt svörum þátttakenda við spurningum rannsakenda. 

Fræðigreinar eru allflestar fengnar af netinu, bækur voru fengnar í gegnum bókasafn, 

keyptar, að láni frá skólafélögum eða fengnar af netinu. Þegar um efni af vefsíðu var að ræða 

reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að nýta það ekki nema höfundur væri fyrir því, það gat 

verið bæði einstaklingur eða fyrirtæki eins og átti við um ýmis töluleg gögn. 

6.2 Rannsóknaraðferðin  

Rannsakandi studdist við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem markmið hennar þóttu styðja 

við rannsóknarefnið, það er að fá fram reynslu þátttakenda og skerpa skilning á 

rannsóknarefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 24). 

6.3 Úrtak 

Rannsakandi vildi taka viðtöl við einstaklinga sem gegndu starfi fréttastjóra/ritstjóra á vefmiðli 

fjölmiðilsins og fréttamenn sömu fjölmiðla til að fá betra sjónarhorn á viðfangsefnið. Þýði 

rannsóknarinnar var því konur og karlar á mismunandi aldri sem störfuðu sem 
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fréttastjórar/ritstjórar eða fréttamenn hjá stærstu fjölmiðlum landsins. Hérna var notast við 

tilgangsúrtak þar sem þátttakendur voru valdir með tilliti til rannsóknarinnar þar sem þeir búa 

yfir þekkingu á rannsóknarefninu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130-

132). 

Rannsakandi fann fyrst út hverjir gegndu stöðu fréttastjóra/ritstjóra, ætlunin var að 

byrja á að hafa samband í gegnum tölvupóst, það hafðist með einni undantekningu þar sem 

rannsakandi þurfti að senda skilaboð í gegnum samskiptamöguleika á vefsíðu fjölmiðilsins en 

innihaldið var allt það sama (sjá fylgiskjöl). Svar kom strax frá Vísi þar sem bent var á annan 

einstakling innan fjölmiðilsins sem væri betur til þess fallinn að svara spurningum 

rannsakenda. Eftir símtal við einn þátttakenda og tölvupóstsamskipti við aðra ákvað 

rannsakandi að gefa þeim öllum leyfi til að svara spurningunum skriflega. Þó sú aðferð gefi 

ekki eins gott færi á eftirfylgnispurningum þá gaf hún tækifæri til þess að þátttakendur gætu 

svarað í eins löngu eða stuttu máli og þeir óskuðu og viðbrögðin við þeim möguleika urðu 

skjótari svör frá öllum þátttakendum svo rannsakandi gat hafið úrvinnslu. Þá fylgdu skilaboð 

frá öllum aðilum þess efnis að rannsakandi gæti haft samband ef frekari upplýsinga væri þörf. 

Fréttamenn voru svo valdir út frá fréttum af vefmiðli sem deilt var á 

samfélagsmiðlareikning fjölmiðilsins á Facebook þann 1. október 2018 og hafði fengið flest 

viðbrögð af fréttum sem birtust þar þann daginn. Rannsakandi vildi einnig að fréttirnar væru 

tileinkaðar fréttamanni en ekki settar nafnlaust inn í kerfi fjölmiðilsins sem gekk eftir með þær 

fjórar fréttir sem urðu fyrir valinu og uppfylltu þá allar framangreindar kröfur.  

379 manns höfðu líkað við frétt MBL, sjö höfðu skrifað athugasemdir og þrír deilt henni 

á sínum reikningum. 141 höfðu líkað við frétt DV, þrír skrifað athugasemdir og þrír deilt henni 

áfram. 286 höfðu líkað við fréttina á Vísir sem fékk mest viðbrögð þennan dag, 82 skrifað 

athugasemdir við hana og 42 deilt fréttinni áfram. Hjá RÚV höfðu 153 líkað við fréttina en 

engar athugasemdir eða deilingar átt sér stað. Tveir fréttamenn voru að baki fréttinni hjá Vísi 

og var haft samband við þá eftir stafrófsröð. 

Rannsakandi hafði samband við fréttamenn í gegnum tölvupóst með þátttökubeiðni og 

tveir aðilar svöruðu strax, þátttökubeiðni sem send hafði verið á hina var ítrekuð og að lokum 

skipti rannsakandi um fréttamenn hjá tveimur miðlum þar sem frekari svör fengust ekki innan 

þess tímaramma sem lá fyrir. 
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Svar barst frá hvorugum fréttamanna sem voru að baki fréttar hjá Vísi og var því leitað 

að frétt með næst flest viðbrögð en 100 manns höfðu líkað við hana, 34 skrifað ummæli og 68 

deilt henni áfram. Sama gerðist með DV og næsta frétt á þeim miðli sem hafði fengið mest 

viðbrögð höfðu 84 líkað við og 14 skrifað athugasemdir. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru, í stafrófsröð: 

× Ágúst Borgþór Sveinsson – fréttamaður DV 

× Brynjólfur Þór Guðmundsson – fréttamaður RÚV 

× Jón Pétur Jónsson – fréttastjóri MBL 

× Kristjón Kormákur Guðjónsson – fréttastjóri DV 

× Lára Ómarsdóttir – fréttastjóri RÚV 

× Stefán Óli Jónsson – fréttamaður Vísir 

× Tinni Sveinsson – að beiðni fréttastjóra Vísir 

× Þorgerður Anna Gunnarsdóttir – fréttamaður MBL 

6.4 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi byrjaði á að velja mögulega þátttakendur og hafa samband við þá, öll 

samskipti við mögulega þátttakendur hófust á því að  útskýra rannsóknarefnið og tilgang 

rannsóknar. Þegar einstaklingur hafi samþykkt þátttöku fékk viðkomandi sendar spurningar og 

leyfisbréf. Spurningarnar voru settar upp í skjal þar sem innihald leyfisbréfs var endurtekið 

áður en komið var að spurningunum til að tryggja að þátttakandi vissi hvers eðlis spurningarnar 

væru og hver tilgangurinn með þeim væri. Rannsakandi vildi vera viss  um að þátttakendur 

þekktu stöðu sína innan rannsóknarinnar og að þeim væri leyfilegt að draga framlag sitt til baka 

ef þeim sýndist svo. Þá fengu allir þátttakendur loforð um að fá sent eintak af rannsókninni til 

yfirlestrar áður en henni yrði skilað inn, allt eftir ráðlögðu verklagi, þannig gefst þátttakendum 

tækifæri á að koma með athugasemdir eða ábendingar ef einhverjar eru (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 82-83). 

Spurningarnar voru settar upp sem opnar spurningar án þess að svarkostir væru gefnir 

þó þær væru leiðandi að því leyti að vera afmarkaðar við viðfangsefnið (sjá fylgiskjöl). Þannig 

gafst rannsakanda færi á að leyfa þátttakendum að svara með eigin orðum (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Rannsakandi lét rannsóknarspurninguna sjálfa (sjá kafla 1.2) koma fram 
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snemma í spurningalistanum til að geta svo spurt nánar út í atriði sem að henni snúa á eftir og 

metið hvort aðrir þættir væru í samræmi við svar þátttakenda við rannsóknarspurningunni. 

Skrifleg svör voru látin standa óbreytt, þau voru nýtt eins og þau skiluðu sér til 

rannsakanda utan við stafsetningavillur sem voru leiðréttar fyrir birtingu á beinum tilvitnunum. 

Rannsakandi nýtti sér opna kóðun við yfirferð svara til að geta unnið úr þeim með opnum huga 

og gætt að mynda sér ekki skoðanir eða hugmyndir fyrir fram og ná fram mynstri í svörum. 

Þannig las rannsakandi yfir svörin reglulega, merkti við áherslur, ef eitthvað kom fram hjá 

mörgum þátttakendum og annað sem vakti áhuga  (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 364-365), 

á þessu stigi fór einnig fram þemagreining. 

Loks fór rannsakandi yfir samfélagsmiðla þeirra fjölmiðla sem tóku þátt í rannsókninni, 

skoðaði virkni þeirra, notkun og efni sem dreift var á þeim. Þetta var gert til að sjá hvort svör 

þátttakenda endurspegluðu notkunina og gæfu raunhæfa mynd af henni. Rannsakandi vann 

samantekt upp úr viðtölum, fræðilegu efni og samfélagsmiðlaathugun. Þar fór rannsakandi að 

finna fyrir mögulegum niðurstöðum sem unnar voru út frá áherslum í svörum þátttakenda og 

fræðilegu efni, til hliðar við þær voru umræður og ályktanir unnar. 

Rannsakandi sendi aðeins einn tölvupóst utan þeirra sem fóru til þátttakenda, sá var 

sendur á MBL til að komast að því hvort þeir væru að baki öllum aðgöngum sem fundust í 

þeirra nafni á Twitter. 

Rannsakandi lauk efnissöfnun og úrvinnslu í lok nóvember, þá var gengið frá öllu sem 

við kom útliti og stöðlum, rannsóknin send í yfirlestur og loks send eintök af fullbúinni 

rannsókn til þátttakenda sem fengu viku til að bregðast við áður en rannsókninni væri skilað 

inn. 

6.5 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Í rannsókninni var aðeins haft samband við átta einstaklinga innan fjögurra stórra innlendra 

fjölmiðla og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á alla fjölmiðla eða fjölmiðlamenn 

landsins þó þær gefi ákveðna hugmynd um hlutverk og verklag fjölmiðla í tengslum við 

samfélagsmiðlanotkun þeirra.  

Frekari rannsókn með stærra úrtaki þyrfti því til að auka ytra réttmæti rannsóknarinnar 

en tími gafst ekki til þess í þetta sinn. Það eykur þó áreiðanleika rannsóknarinnar að 
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þátttakendur starfa allir innan fjölmiðla og hafa reynslu af störfum innan greinarinna, allt frá 

einu og hálfu ári til áratuga. 

Svör fengust skrifleg en ekki í persónu. Þátttakendur báðu rannsakanda þó að vera í 

sambandi ef eitthvað væri og opnaði það á frekari samskipti ef þyrfti. Skrifleg svör komu einnig 

í veg fyrir að farið væri út fyrir efnið í umræðum. Þá voru þátttakendur ætíð upplýstir um 

tilgang og úrvinnslu svara, í þátttökubeiðni, með leyfisbréfi og í upphafi spurningalista. 

6.6 Siðferðileg álitamál og veikleikar 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að forðast skekkju í úrtaki með því að fá þátttakendur frá 

nokkrum fjölmiðlum og úr ólíkum stöðum innan þeirra til að svara. Rannsakandi ætlaði að 

framkvæma viðtöl í eigin persónu en tók það til bragðs eftir að mikill tími hafði farið í að reyna 

fá viðbrögð frá mögulegum þátttakendum að senda spurningarnar í tölvupósti og fá skrifleg 

svör til að geta staðið við tímaáætlun. Með því að breyta úr viðtali í eigin persónu í skrifleg 

svör missti rannsakandi af því að geta spurt eftirfylgnispurninga og skapa frekari umræður. 

Rannsakandi hafði engin tengsl, hvorki persónuleg né fagmannleg við þátttakendur áður en 

til viðtala í rannsókninni kom þó nöfn þeirra væru þekkt úr fjölmiðlum og kröfur Háskólans á 

Bifröst voru í hávegum hafðar við rannsóknina. Þá gætti rannsakandi þess að vera faglegur og 

kurteis í hvívetna og nýta vel það verklag sem fengist hefur með námi við skólann. 

6.7 Þróun og endurskoðun rannsóknar 

Á meðan vinnu við þessa rannsókn stóð tók rannsakandi eftir því að ýmislegt hefði mátt gera 

á annan hátt. Í fyrsta lagi hefði rannsakandi mátt gefa spurningalista til þátttakenda meiri gaum 

og gæta að því að spurningar væru skýrari og jafnvel afmarkaðri á meðan einhverjum 

spurningum hefði mátt sleppa þar sem þeim var í raun svarað í öðrum spurningum. 

Rannsakandi hefði getað sent eftirfylgnispurningar til þátttakenda ef tíminn hefði leyft það 

til að fá nánari útskýringar á ýmsum punktum sem þar komu fram og þannig fengið ýmist meira 

efni til að vinna úr eða afmarkað niðurstöðurnar frekar. 

Þá hefði rannsakandi getað óskað eftir svörum frá fleirum innan hvers fjölmiðils þar sem 

ætluð viðtöl breyttust í svör við spurningalistum, miðað við þann tíma sem fór í að fá svör frá 

öllum þátttakendum ákvað rannsakandi að halda sig við þá átta sem urðu fyrir valinu.  
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7. SAMANTEKT 

Hér á eftir er tekið saman hvaða samfélagsmiðla hver fjölmiðill í rannsókninni nýtir sér mest 

og hvernig, ásamt upplýsingum sem koma fram á reikningum þeirra. Þar á eftir verður farið 

yfir svör fréttastjóra annars vegar og fréttamanna hins vegar við spurningum sem voru sendar 

á þátttakendur. Í samantekt þessari verður ekkert ályktað eða dregið fram af þeim 

upplýsingum sem fram koma, það verkefni bíður næsta kafla. 

7.1 Samfélagsmiðlar þeirra fjölmiðla sem rannsakaðir eru 

Af þeim fjölmiðlum sem rannasakaðir eru hafa einhverjir þeirra undirsíður á samfélagsmiðlum 

til að afmarka efni, sem dæmi: „Lífið á Vísi“ á Twitter, „RÚV íþróttir“ á Facebook og 

„smartlandmortumariu“ á Instagram. Hérna er horft til þeirra reikninga á samfélagsmiðlum 

sem tileinkaðir eru fréttaflutningi, innlendum og erlendum frekar en dægurmálum, íþróttum, 

tísku og svo framvegis eins og þeir stóðu þann 6.október 2018. Þá eru skoðaðir þeir 

samfélagsmiðlar sem fjölmiðlarnir nýta mest, þannig eru samfélagsmiðlar eins og YouTube, 

Snapchat og fleiri ekki teknir með þó einhverjir fjölmiðlanna séu með aðgang að þeim. 

7.1.1 DV á samfélagsmiðlunum 

DV er með aðgang á Facebook, Twitter og Instagram. DV er með aðgang á YouTube en ekki 

verður fjallað sérstaklega um hann. 

Samkvæmt upplýsingum á Facebook reikningi fjölmiðilsins var sá samfélagsmiðill 

tekinn í gagnið þann 2.nóvember 2009 og hafa 47.893 manns líkað við hann. Þar er fréttum og 

auglýsingum frá fjölmiðlinum sjálfum deilt með notendum að virðist daglega. 

Á Twitter reikning fjölmiðilsins „DV.is“ sem einnig var stofnaður 2009 eru 2.182 

fylgjendur, fréttir virðast ekki koma daglega inn á þann samfélagsmiðil frá fjölmiðlinum.  

Reikningur fjölmiðilsins á Instagram hefur 373 fylgjendur, elsta efnið sem birtist þar er 

myndefni sem deilt var 10.júlí 2018.  

Við skoðun á þessum reikningum fjölmiðilsins sést að Facebook er mest nýtt og er 

notað til að deila fréttum og pistlum sem birtast á vefmiðli hans. Efnið er allt frá því að vera 

alvarlegt eða átakanlegt til þess að vera gamansamt. Stuttur texti er látinn fylgja með sem ýmist 

er tekinn upp úr fréttinni, vísar til fréttaefnis eða gerir notenda forvitinn um að lesa meira. Á 

Twitter er að sjá sömu aðferð nema lengra líður á milli efnis sem birtist þar. Instagram er 
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myndrænni miðill og efnið frá DV þar er ýmiskonar, fréttir, uppskriftir og kynningarefni í 

bland. Texti með efni á Instagram er ívið lengri en á bæði Facebook og Twitter. 

7.1.2 MBL á samfélagsmiðlunum 

MBL er með aðgang á Facebook, Twitter og Instagram. 

Samkvæmt upplýsingum á Facebook reikning MBL var samfélagsmiðillinn tekinn í 

notkun 15.mars 2010 og hafa 73.115 manns líkað við fjölmiðilinn þar. Þar er fréttum frá 

fjölmiðlinum deilt að virðist daglega ásamt auglýsingum og efni sem tengist fjölmiðlinum 

sjálfum. 

Á Twitter er að finna fjóra reikninga tileinkaða MBL. Á „mbl fréttir“ er aðeins að finna 

eina færslu frá 29.nóvember 2013 en sá reikningur hefur 83 fylgjendur. „mbl.is – stórfréttir“ 

hefur nokkrar færslur en sú síðasta kom inn 13.mars 2012 og hefur sá reikningur 1.580 

fylgjendur. Reikningurinn „Forsíðufréttir mbl“ er með 1.857 fylgjendur, síðasta efni sem kom 

þar inn er frá 14.janúar 2014. Að lokum er „mbl.is“ reikningur sem virðist vera virki aðgangur 

fjölmiðilsins stofnaður í apríl 2010 með 9.735 fylgjendur og birtir efni nokkuð reglulega, 

síðasta færslan er frá 29.september 2018. 

Instagram fjölmiðilsins hefur 1.305 fylgjendur og elsta efnið á reikningnum er 

myndefni sem deilt var 10.júlí 2018. 

Við skoðun sést að Facebook er mest notaði samfélagsmiðill fjölmiðilsins, þar koma 

inn fréttir af vefmiðli reglulega og þeim fylgir stuttur texti sem vísar í frétt eða umfjöllunarefni. 

Fréttirnar eru um allskonar málefni, þó heldur minna um dægurmál. Twitter reikningar 

fjölmiðilsins eru fjórir en aðeins einn af þeim sem virðist vera nokkuð virkur, þar er efni birt 

með vefslóð inn á vefmiðil fjölmiðilsins með stuttum texta við efnið. Instagram reikningur 

fjölmiðilsins er frekar nýr og ekki mikið notaður þar sem efnið á honum er frá 10.júlí 2018 til 

31.ágúst sama ár. Efnið er blanda af fréttum og dægurmálum, stuttur texti fylgir með. 

7.1.3 RÚV á samfélagsmiðlunum 

RÚV er með aðgang á Facebook, Twitter og Instagram. RÚV er með aðgang á YouTube en 

ekki verður fjallað sérstaklega um hann. 
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Upplýsingar á Facebook reikning RÚV sem heitir „RÚV - Fréttir“ segja að fjölmiðillinn 

hafi tekið hann í gagnið 18.október 2011 og hafa 35.167 líkað við reikning fjölmiðilsins. Þar 

er fréttum deilt að virðist daglega með notendum. 

Twitter reikningur RÚV „Fréttastofa RÚV“ var samkvæmt upplýsingum á honum 

stofnaður í júlí 2009 og hefur 10.837 fylgjendur. Þar er að finna fréttir en þær virðast ekki koma 

inn daglega.  

Á Instagram reikning fjölmiðilsins er elsta efnið myndefni frá 3.júlí 2012 og hefur hann 

7.796 fylgjendur. 

Samfélagsmiðlareikningur RÚV á Facebook er afmarkaður fyrir fréttaefni eingöngu, 

þar koma reglulega inn fréttir, vefslóðir sem vísa á vefmiðilinn yfir daginn, með þeim fylgir 

stuttur texti sem ýmist er tilvitnun í fréttina eða tilvísun í umfjöllunarefnið. Á Twitter er efni 

birt frekar óreglulega en þegar það er birt er vefslóð á vefmiðilinn deilt með smá texta við. 

Instagram RÚV fylgir svipuðu mynstri og Twitter, það er að efni kemur inn nokkuð óreglulega. 

7.1.4 Vísir á samfélagsmiðlunum 

Vísir er með aðgang á Facebook, Twitter og Instagram 

Upplýsingar sem er að finna á Facebook reikning fjölmiðilsins segja reikninginn hafa 

verið stofnaðan 13.ágúst 2010 og hafa 71.978 manns líkað við hann. Þar er að finna fréttaefni 

sem virðist vera deilt daglega. 

Twitter reikningur fjölmiðilsins var samkvæmt upplýsingum hans stofnaður í maí 2009 

og hefur 10.972 fylgjendur, fréttir virðast koma nærri daglega inn þar frá fjölmiðlinum. 

Á Instagram fjölmiðilsins er elsta efnið frá 22.janúar 2018, fjölmiðillinn hefur 1.145 

fylgjendur á samfélagsmiðlinum. 

Á Facebook hjá Vísi er að finna fréttir sem settar eru inn með vefslóð á vefmiðil. Efni 

kemur inn reglulega og með því fylgir stuttur texti sem vísar í fréttina á einhvern hátt. 

Umfjöllunarefnin eru margskonar frá pólitískum fréttum og fregnum af náttúruhamförum úti í 

heimi til danskeppna og fótboltaleikja. Twitter reikningurinn hjá Vísi virðist ekki vera eins 

reglulegur með efni og Facebook en þangað koma inn fréttir utan einn og einn dag. Þeim er 

deilt með vefslóð á vefmiðilinn og litlum texta. Á Instagram líður nokkuð á milli efnis sem þar 

kemur inn, þar er að finna myndefni með stuttum texta við.  
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7.2 Svör fréttastjóra 

Aðspurðir staðfestu fréttastjórar fjölmiðlanna að mest notuðu samfélagsmiðlarnir væru 

Facebook, Twitter og Instagram. Þá kom skýrt fram á svari þeirra að Facebook væri mest notaði 

samfélagsmiðillinn. 

Rannsakandi lét rannsóknarspurninguna koma snemma fyrir á spurningalistum. 

Misjafnt var hvort fréttastjórar teldu verklag fjölmiðilsins hafa breyst á einhvern hátt með 

aukinni notkun samfélagsmiðla en enginn hélt því fram að hlutverkið hefði breyst. Jón Pétur 

Jónsson hjá MBL sagði sem dæmi að hlutverk og verklag væri enn þá byggt á sömu 

ritstjórnarreglum og vinnulagi sem fjölmiðillinn hafi tileinkað sér í gegnum tíðina. Tinni 

Sveinsson hjá Vísi sagði verklagið hafa breyst þar sem með hverri nýrri gátt breytist verklag 

að því leyti að útbúa þarf efnið  

á mismunandi máta þar sem hver samfélagsmiðill hefði mismunandi áherslur. Kristjón 

Kormákur Guðjónsson hjá DV var á sömu skoðun og Tinni, að það væri hluti af nýju verklagi 

að útbúa efni sérstaklega fyrir samfélagsmiðla til dæmis þegar kæmi að fyrirsögnum eða 

myndnotkun með fréttum. Lára Ómarsdóttir hjá RÚV sagði verklag ekki hafa breyst en 

fréttaöflun hefði hins vegar breyst lítillega og fjölmiðillinn notaði samfélagsmiðlana til þess að 

sækja efni og koma því á framfæri, hún sagði þá einnig: „… kemur það fyrir að fréttastofan 

reynir að sannreyna, staðfesta eða afsanna eitthvað sem er mikið í umræðunni á 

samfélagsmiðlum.‟ (Lára Ómarsdóttir) 

Þegar þátttakendur svöruðu því hvort fjölmiðillinn væri með einhverja stefnu um 

notkun samfélagsmiðla svaraði enginn fréttastjóri því til að slík stefna væri til. Lára sagði 

fréttirnar vera unnar eins og áður og það svo metið á hvaða miðlum þær eru látnar birtast, 

þannig væru samfélagsmiðlar bara ein leið til að birta fréttir, þær væru ekki unnar með 

samfélagsmiðla í huga. Kristjón sagði enga skrásetta stefnu vera til staðar, aðeins viðmið sem 

fari oft eftir fréttamati blaðamanns hverju sinni. Kristjón og Tumi komu báðir inn á það að efni 

sem birtist á samfélagsmiðlum telst til opinberar birtingar og því leyfilegt að nota það, ef 

einstaklingurinn sem birtir efnið er ekki opinber persóna sé eðlilegt að reynt sé að hafa samband 

við viðkomandi áður.  Jón Pétur sagði fjölmiðilinn ekki hafa hugsað beint um mótun stefnu þar 

sem ritstjórnarstefnan gildi yfir allt. 

Spurð hvort og af hverju fréttir af vefmiðli væru birtar á samfélagsmiðlum fjölmiðilsins 

og hvernig þær veldust þangað inn sagði Tinni að fréttir sem væru metnar mikilvægastar hefðu 

forgang á samfélagsmiðla. Lára var á sama máli og bætti við að samfélagsmiðlarnir væru hvar 
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fjölmiðillinn næði til fólks, fréttir sem væru metnar eiga erindi við stóran hóp fólk væru því 

birtar þar og tók dæmi um fréttir sem varða almannahagsmuni, annars færi það alveg eftir því 

hver stýrði vinnslu dagsins og ritstjórnarlegu mati viðkomandi. Jón Pétur sagði það vera stefnu 

fjölmiðilsins að birta meirihlutann af fréttaefni sínu á Facebook, það væru helst smámál, svo 

kölluð „smælki“ sem yrðu út undan. Kristjón sagði viðmið síns fjölmiðils vera að deila því sem 

þeir héldu að lesendur vilji vita, þannig væri flest ef ekki allt sem birtist á vefmiðlinum deilt á 

samfélagsmiðlum. 

Rannsakandi vildi vita hvort eitthvað tillit væri tekið til samfélagsmiðla við vinnslu 

frétta fyrir vefmiðilinn hvað varðaði fyrirsagnir, myndir eða annað. Kristjón og Tinni höfðu 

komið inn á það í fyrri svörum að útsetja þyrfti efni á mismunandi hátt eftir samfélagsmiðlum 

og ítrekaði Kristjón það í svari við þessari spurningu en Tinni bætti við að vefmiðillinn gengi 

alltaf fyrir og efni væri unnið fyrir hann. Lára svaraði því neitandi að tillit væri tekið til 

samfélagsmiðla við vinnslu frétta og Jón Pétur tók í sama streng. 

Í framhaldi af þessari spurningu var spurt hvort einhver stefna væri um hvernig texti er 

látinn fylgja birtingu frétta á samfélagsmiðlum, ef þær eru birtar þar. Lára sagði það vera einu 

reglu RÚV í þessum efnum að reyna ekki að vera fyndið á samfélagsmiðlum eða villa um fyrir 

lesendum, einblínt sé á að hafa frekar stuttan texta sem inniheldur kjarna málsins. Tinni sagði 

það fara eftir efninu sem er verið að dreifa hvernig texti er látinn fylgja með til dæmis léttari 

texti með léttari fréttum. Jón Pétur sagði það fara eftir fréttamanni og tilefni hvort húmor væri 

viðeigandi eða hvort það þyrfti að horfa á eitthvað sérstakt fyrir texta með fréttum, Kristjón 

svaraði á sama veg. 

Rannsakanda lék forvitni á að vita hvort fjölmiðlarnir ynnu fréttir upp úr efni af 

samfélagsmiðlareikningum annarra og þá hvort leyfi væri fengið fyrir því. Þátttakendurnir 

svöruðu allir á svipaðan veg, það er að ef opinber persóna birtir eitthvað á samfélagsmiðlum 

sé í lagi að nýta það, annars þurfi leyfi viðkomandi. Lára tók það fram að þau leituðu ekki 

samþykkis frá opinberum persónum eins og stjórnmálamönnum. Jón Pétur minntist líka á 

stjórnmálamenn, ef þeir eða aðrar opinberar persónur sem eru með opna reikninga og eru að 

láta bera á sér til dæmis í fjölmiðlum, birta eitthvað á samfélagsmiðlum þurfi ekki leyfi. Sama 

eigi við færslur frá stofnunum og embættum líkt og lögregluembættin, það væru færslur sem 

eru augljóslega hugsaðar sem tilkynningar og fréttir þá unnar upp úr þeim. Þá bætti hann við: 
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Öðru máli gegnir svo um lokaða persónulega reikninga og ef um 

mjög viðkvæm mál er að ræða. Ef við teljum að efnið eigi erindi 

við lesendur þá höfum við samband við viðkomandi og biðjum 

um leyfi til að vísa í færsluna og/eða fá viðkomandi í viðtal. Þetta 

er alltaf mat hverju sinni. (Jón Pétur Jónsson) 

Tinni vísaði í fyrra svar þar sem fram kom að eðlilegt væri að hafa samband við 

einstakling um notkun efnis ef viðkomandi væri ekki opinber persóna. Kristjón benti eins og 

Tinni á fyrra svar og bætti svo við: 

Mat ritstjórnarinnar, sem byggir á eldri viðmiðum um opinberan 

vettvang, er að samfélagsmiðill sé opinber vettvangur, það á líka 

við um lokaða hópa þar sem ekki allir þekkjast. Það að taka orð 

einstaklings af reikningi á samfélagsmiðli er það sama og að 

heyra orð viðkomandi á opnu torgi, ef einhver segir eitthvað sem 

allir á Ingólfstogi geta heyrt þá mega blaðamenn vitna frjálst í 

það. Nú þegar einhver getur skrifað eitthvað sem allir í heiminum 

geta séð þá getur það ekki talist annað en opinber vettvangur. 

(Kristjón Kormákur Guðjónsson) 

Þátttakendur svöruðu næst spurningunni um hvort dreifing frétta á samfélagsmiðlum 

væri góð fyrir fjölmiðla. Tinni vildi meina að hún væri það oftast á meðan Lára sagði slíka 

dreifingu ekki endilega vera góða heldur frekar mikilvæga fyrir notendur samfélagsmiðla. 

Hlutverk fjölmiðla er að koma réttum og sönnum upplýsingum á framfæri, því er mikilvægt 

fyrir fjölmiðla að vera á samfélagsmiðlum þar sem fjöldinn er. Jón Pétur sagði erfitt að met 

hvort það væri gott eða slæmt en þetta væri eðlilegt skref í því að kom efni á framfæri miðað 

við þróunina sem á sér stað. Hann minntist einnig á það að stundum væri meira lifandi samtal 

í gangi á samfélagsmiðlum eins og í ummælum við færslur eða einkaskilaboð til fjölmiðilsins. 

Kristjón sagði fleiri taka eftir þeim fréttum sem deilt er á samfélagsmiðlum, þó það komi ekki 

fram í könnunum þá sést það augljóslega á lestölum að hópurinn fer stækkandi sem sæki fréttir 

í gegnum samfélagsmiðla. 

Þeir fréttastjórar sem tóku þátt sögðu vera skil á milli starfs og einkalífs, að þeir deildu 

litlu eða engu af efni fjölmiðilsins á eigin samfélagsmiðlareikningum. 
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Þegar spurt var hvort fylgst væri með „like“ og athugasemdum sem birtingar 

fjölmiðilsins fá á samfélagsmiðlum og hvort það væri nýtt til einhvers sagði Tinni að reynt 

væri að fylgjast með athugasemdum ef þar kæmu fram fréttapunktar sem kalla á eftirfylgni. 

„Like“ hins vegar geri lítið annað en að gefa vísbendingu um dreifingu á Facebook. Lára sagði 

sinn fjölmiðil einnig ekki fylgjast mikið með „like“ enda sé það ekki markmið þeirra að fá þau 

mörg eða vera vinsæl á samfélagsmiðlum. Eftirlit með athugasemdum væri aðallega út af 

tvennu: 

Við fylgjumst með athugasemdum aðallega til að sjá hvort 

einhver hegði sér „ósæmilega“ eða segi eitthvað niðrandi, því 

það viljum við ekki. Ef það koma einhverjar athugasemdir sem 

gætu gagnast við vinnslu framhaldsfrétta þá skoðum við það líka. 

(Lára Ómarsdóttir) 

Jón Pétur sagði fjölmiðilinn reyna að fylgjast með umræðu út frá fréttum eins og 

mögulegt er þar sem þar geta komið fram ábendingar eða ný sjónarhorn á mál sem getur þurft 

að skoða frekar. Eins þurfi að fylgjast með hvort umræðan fari vel fram og loka á þá sem tjá 

sig með óviðeigandi eða ruddalegum hætti. Þá bætti hann við að í raun væri gott að hafa 

sérstakan samfélagsmiðlastjóra þar sem þetta sé mikil vinna sem bætist við önnur störf 

fréttadeildarinnar. Þá sagði Jón Pétur að ekki væri sérstakt tillit tekið til „like“ við fréttir. 

Kristjón var sama sinnis með „like“ og sagði eftirlit með athugasemdum aðallega til að koma 

í veg fyrir að særandi eða ærumeiðandi ummæli komi þar fram. 
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7.3 Svör fréttamanna 

Fréttamenn líkt og fréttastjórar fengu rannsóknarspurninguna til svars, Brynjólfur Þór 

Guðmundsson hjá RÚV sagði hlutverkið það sama en verklagið hefði breyst að einhverju 

leyti þegar kæmi að miðlun frétta eins og með dreifingu á Facebook. Hann benti á að 

samskipti almennings við fréttastofu hefðu færst yfir á samfélagsmiðla að einhverju leyti 

í stað þess að fólk væri að hringja inn eða senda bréf og tölvupósta. Eins gætu skrif á 

samfélagsmiðlum verið uppspretta frétta eða fréttaefnis. Í grunnin væri sama verklagið 

en tæknin væri önnur. Þá sagði Brynjólfur að efni af samfélagsmiðlareikningum 

einstaklinga geti oft verið viðbót við fréttir af atburðum líkt og ef einhver yrði vitni af 

náttúruhamförum og birti fyrstu myndir af því hjá sér. Stefán Óli Jónsson hjá Vísir sagði 

hvorki hlutverk né verklag hafa breyst utan við það að efni er í dag unnið upp úr færslum 

á samfélagsmiðlunum, verklag við það sé þó sambærilegt við vinnslu á öðru efni í sama 

tilgangi. Þá hafi gagnvirknin sem samfélagsmiðlar bjóða upp á verið til staðar, aðeins í 

annarri mynd eins og bréfpósti eða í gegnum síma. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir hjá 

MBL sagðist ekki hafa starfað lengi innan fjölmiðilsins en samfélagsmiðlar hafi verið í 

mikilli notkun hjá honum er hún kom til starfa. Ágúst Borgþór Sverrisson hjá DV sagði 

samfélagsmiðla sífellt skipa stærra hlutverk sem fréttauppspretta fyrir fjölmiðla og ekki 

síst hjá DV. Þau væru mörg fréttamálin sem byrjuðu með yfirlýsingu, mynd eða jafnvel 

myndbandi á samfélagsmiðlum. 

 Þegar fréttamenn voru spurðir hvort fjölmiðillinn hefði einhverja stefnu um notkun 

samfélagsmiðla hvort sem væri við vinnslu frétta eða birtingu svaraði Brynjólfur því til 

að samfélagsmiðlarnir væru notaðir til að deila fréttum og eiga í samskiptum við 

almenning en þeir væru nýtir mismikið, það héldist í hendur við útbreiðslu 

samfélagsmiðlanna. Þannig hefði fjölmiðillinn nýtt sér það að birta fréttir beint á 

samfélagsmiðlum eða birta þær í beinni frá vettvangi fréttar líkt og gert var á Twitter í 

réttarhöldum Landsdóms 2012 yfir Geir H. Haarde, fyrrum forsætisráðherra. Ágúst sagði 

verklagsreglurnar vera í meginatriðum þær að ef stöðufærsla væri ekki opinber á 

Facebook megi ekki birta hana án leyfis, hins vegar megi nýta opinberar stöðufærslur. 

Það sé þó haft samband við einstaklinga ef þeir eru ekki þekktir, það sé gert til að gera 

fréttina betri, fá nánari upplýsingar og stundum upplýsingar um aðrar heimildir. Þegar 

kemur að skoðanapistlum segir Ágúst: 

Skoðanapistla sem nafntogað fólk birtir í opnum færslum á 

samfélagsmiðlum notum við síðan án nokkurs samráðs enda eru 
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þær beinlínis skrifaðar til að rata í fréttir. Einnig eru margskonar 

opinberar yfirlýsingar, t.d. sem viðbrögð aðila við fréttum og 

gagnrýni, birtar á samfélagsmiðlum og að sjálfsögðu notum við 

þær. Enn fremur tilkynningar frá lögreglu og fleiri stofnunum í 

samfélaginu. Við notum yfirleitt ekki skoðanapistla frá óþekktu 

fólki. (Ágúst Borgþór Sverrisson) 

Stefán Óli svaraði spurningunni neitandi, verið væri að vinna í siðareglu fréttastofu 

Vísis. Stefán sagði reikninga fjölmiðilsins á samfélagsmiðlum vera einskonar 

framlengingu á fréttastofunni og því væri gætt að sömu háttvísi þar og annars staðar í 

störfum fréttamanna fjölmiðilsins. Þorgerður sagði stefnuna aðeins vera þá að birta allar 

fréttir fjölmiðilsins á Facebook. 

 Spurð hvort fréttir af vefmiðli væru birtar á samfélagsmiðlum fjölmiðilsins og ef svo 

væri hvernig þær veldust til birtingar sagði Ágúst að næstum allar fréttir væru birtar á 

samfélagsmiðlum, einfaldlega til að auka lestur þeirra. Þorgerður sagði þær birtar þar 

vegna þess að þær næðu til fleira fólks og reynt væri að birta allar innlendar sem erlendar 

fréttir á samfélagsmiðlunum. Stefán sagði fréttir birtar af vefmiðlum á samfélagsmiðlum, 

fjölmiðillinn væri á samfélagsmiðlum því að fólkið væri á þeim. Hann bætti þó við: 

Sárafáir lesendur rata inn á vefmiðilinn okkar með því að smella 

á færslur á Instagram og Twitter. Vera okkar á þessum miðlum 

er því frekar til þess fallin að minna á okkur, sýna að við séum 

að flytja fréttir og að við stöndum vaktina. Það getur svo orðið 

til þess að notendur samfélagsmiðlanna hugsa til okkar þegar 

þeir vilja sækja sér fréttir. (Stefán Óli Jónsson) 

Stefán sagði einnig umferð frá samfélagsmiðlum inn á vefmiðilinn hafi lækkað 

mögulegar úr 40% niður í 10-20%. Hann bætti við að engin sérstök regla væri á því hvaða 

fréttir færu í dreifingu á samfélagsmiðlunum og yfirleitt væru það fréttamennirnir sjálfir 

sem birtu þær þar. Brynjólfur svaraði því til að daglega væru nokkrar fréttir birtar á 

samfélagsmiðlum fjölmiðilsins. Það sem réði mestu um birtingu væri hversu brýnt erindi 

þær ættu við almenning og hvort þær væru upplýsandi eða vektu áhuga. Þessar fréttir 

gætu hvort heldur verið alvarlegar eða mannlegar. 

 Rannsakandi vildi einnig vita svör fréttamanna hvort eitthvað tillit væri tekið til 

samfélagsmiðla við vinnslu frétta fyrir vefmiðilinn svo sem hvað varðaði fyrirsagnir, 
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myndir eða annað. Stefán svaraði því neitandi og sagði fréttina eina skipta öllu máli. 

Ágúst svaraði því til að gjarnan væru notuð grípandi ummæli í fyrirsögn. Brynjólfur sagði 

fréttir unnar með hliðsjón af því í hvaða miðli þær birtast (útvarpi, sjónvarpi eða 

vefmiðli) en ekki sérstakt tillit tekið til samfélagsmiðla við það, sumum þeirra væri svo 

deilt á samfélagsmiðla til birtingar. Undantekning við þetta væru fréttamyndbönd sem 

RÚV prófaði sig áfram með, fyrr á árinu og voru birt á samfélagsmiðlum. Þorgerður 

sagði fréttir almennt ekki unnar með tilliti til samfélagsmiðla, einu tilfellin væru þegar 

Facebook bannar myndina sem birt er með fréttinni og þá væri reynt að velja aðra með 

fréttinni í staðin. 

 Í svari um hvort stefna væri um hvernig texti væri látinn fylgja birtingu frétta á 

samfélagsmiðlum kom fram hjá Brynjólfi að fréttamatið réði þegar að þessu kæmi. Hann 

sagði textann verða að endurspegla efni fréttarinnar. Þá væri þetta misjafnt eftir miðlum, 

stundum væri birt stutt samantekt úr fréttinni eða tilvitnun í fréttina á Facebook á meðan 

beinskeytt lýsing eða samantekt væri notuð á Twitter. Þorgerður, Ágúst og Stefán 

svöruðu spurningunni neitandi, Stefán bætti við að yfirleitt væri notast við lýsandi 

setningu úr fréttinni sem bætti einhverju við fyrirsögnina eða undirfyrirsögnina. Á tíma 

hefði verið reynt að birta gamansaman texta með fréttum á samfélagsmiðlum en það 

hefði fjarað undan því, í dag væri í raun allur gangur á þessu. 

 Þá voru þátttakendur spurðir hvort fjölmiðillinn ynni fréttir upp úr efni af 

samfélagsmiðlareikningum annarra með eða án leyfis þess sem reikninginn á. Ágúst 

vísaði í svar við fyrri spurningu þar sem hann sagði að efni sem væri opinbert væri notað 

án leyfis en leyfis væri leitað þegar efni væri ekki opinbert eða einstaklingurinn væri ekki 

þekktur. Þorgerður svaraði því játandi, stundum væri efni unnið upp úr 

samfélagsmiðlareikningum annarra og þá væri það gert með leyfi viðkomandi. Stefán 

tók í sama streng, unnið væri upp úr reikningum annarra en leyfis væri aðeins leitað ef 

málefnið væri viðkvæmt eða sá sem birti það væri undir lögaldri. Í öðrum tilfellum væri 

ekki nauðsyn að leita samþykkis þar sem efni á samfélagsmiðlum teljist til opinberar 

birtingar. Það sé stundum hringt í eiganda færslu þó leyfis sé ekki þörf, þá til að fá frekari 

upplýsingar um málið. Sumir setja fram í færslum klausur á borð við „fjölmiðlar mega 

ekki nota þessa færslu“ en þær séu marklausar. Brynjólfur sagði efni á samfélagsmiðlum 

einmitt geta verið uppsprettu frétta eða viðbót við frétt. Efni sem birt er opinberlega á 

samfélagsmiðlum er birt fyrir alla, þannig sé efnið orðið sýnilegt milljörðum Facebook 

notenda. 
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Slík færsla er í raun eins og að skrifa lesendabréf eða aðsenda 

grein í blað, hringja inn í símatíma í útvarpi og annað slíkt. Þetta 

er opinber birting. Þá þarf ekki á leyfi að halda til að vitna í 

færslu eða fella hana inn í frétt. Þetta er eðli samfélagsmiðla. 

Jafnvel þó fólk sé með lokaða stillingu á Facebook er birtingin 

opinber í flestum tilfellum þar sem hundruð eða þúsund geta séð 

færsluna, má segja að þar sé tjáningin eins og á málfundi. 

(Brynjólfur Þór Guðmundsson) 

Hann sagði einnig að það sé oftar þannig að efni á samfélagsmiðlum sé uppspretta 

frétta frekar en að það sé frétt, því sé hringt í þann sem bjó til efnið til að spyrjast fyrir 

og fréttin sem birtist byggð á því samtali. Að vinna frétt úr efni af samfélagsmiðlum er 

meðal annars háð því hvort efnið sé fréttnæmt, hvort það eigi erindi við almenning og 

hver á í hlut. Oft sé tekið tillit til þess ef fólk biður um að ekki sé vitnað í skrif þeirra en 

fréttamatið er látið ráða. 

 Þátttakendur voru spurðir hvort dreifing frétta á samfélagsmiðlum væri góð fyrir 

fjölmiðla. Stefán sagðist hallast að því að hún væri góð þar sem markmið fjölmiðla sé að 

greina fólki frá hvað sé í deiglunni, fólk sé á samfélagsmiðlum og því sé það líklegra að 

upplýsingarnar komist til skila. Þorgerður svaraði því játandi að dreifing frétta á 

samfélagsmiðlum væri góð fyrir fjölmiðla, Ágúst var á sama máli og sagði slíka dreifingu 

auka lestur frétta. Brynjólfur sagði þetta einmitt hafa verið í umræðunni og umræðan 

væri sú að dreifing frétta á samfélagsmiðlum gagnaðist fyrst og fremst 

samfélagsmiðlunum sem fá þannig ókeypis efni til að laða fólk að og selja auglýsingar. 

Þannig sé ávinningur fjölmiðla af þessu fyrirkomulagi frekar lítill. Brynjólfur tók það 

fram að hann væri ekki endilega sammála þessu en ynni á fjölmiðli sem væri í aðeins 

öðruvísi stöðu þar sem RÚV þarf ekki að vinna mikið í því að draga til sín lestur eða 

áhorf. Aðal markmið RÚV sé að koma fréttum og efni á framfæri hvort sem fólk sækir í 

þær á samfélagsmiðlum eða vefmiðli, sjónvarpi eða útvarpi. Samfélagsmiðlar væru samt 

góð leið til að koma fréttum á framfæri. 

 Fréttamenn þeir sem tóku þátt sögðust nota eigin samfélagsmiðla stundum, lítið eða 

ekkert til að koma fjölmiðlinum á framfæri. Það væri þá alltaf persónuleg ákvörðun og 

ætti meira við um efni sem þeim þætti sjálfum áhugavert. 
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 Þá voru fréttamennirnir spurðir hvort fylgst væri með „like“ og athugasemdum við 

birtingar á samfélagsmiðlum og ef svo væri hvort þær upplýsingar væru nýttar til 

einhvers. Þorgerður sagðist ekki vita til þess, Stefán svaraði neitandi en benti á að 

stundum kæmu ábendingar frá lesendum í athugasemdunum til dæmis hvað varðar 

stafsetningu eða spurningar sem á þeim brenna. Athugasemdir væru ekki leiðarljós í 

fréttaflutningi. Brynjólfur sagðist ekki vita til þess að fylgst væri með þessum þáttum, 

hann hefði stundum kíkt á hvaða útbreiðslu frétt fái en þar sé fyrst og fremst um að kenna 

forvitni fjölmiðlamanns sem hefur starfað lengi innan fjölmiðla og sé áhugasamur um 

þá. Að geta séð þessar tölur sé tilbreyting frá fyrri tíð þegar einu tölugögnin voru lestrar- 

og sölutölur blaðanna, nú sé hægt að sjá tölur fyrir lestur einstaka frétta. 

Við erum með lestrarmælingar á vefnum og þær geta gefið góða 

hugmynd um hvað vekur mestan áhuga fólks hverju sinni. Slíkar 

mælingar geta verið gott hjálpartæki en mega ekki ráða 

fréttastefnu. Þær má nota til að sjá hvaða aðferðir og hvaða 

framsetning eru líklegastar til að koma fréttum á framfæri við 

almenning og hvort að einhverjar aðferðir verði til þess að fréttir 

ná ekki til lesenda sinna. (Brynjólfur Þór Guðmundsson) 

Þá bætti hann við að mælingar sem þessar geta vakið upp réttmætar spurningar um 

hvort það séu einhverjar tegundir frétta sem sinna mætti betur en gert er. Ágúst sagði að 

eitthvað væri fylgst með slíku hjá DV en fyrst og fremst væri fylgst með lestrartölum og 

deilingum frétta þar sem þær geta skaffað fjölmiðlinum nýja lesendur. 

Að lokum voru fréttamennirnir spurðir hvort það hefði einhver áhrif á störf þeirra að 

fá frétt eftir sig birta á samfélagsmiðli fjölmiðilsins og þá hvernig, ef svo væri. Þorgerður 

sagði það ekki hafa áhrif á sín störf. Stefán svaraði því einnig neitandi og bætti við að 

hann teldi það vera vegna þess að samfélagsmiðlar væru ekkert stórmál. Það væri orðin 

eðlilegur hlut af ferlinu við að skrifa fréttir að þær væru birtar á samfélagsmiðlum, því 

væri þetta hversdagslegt og dreifing frétta á samfélagsmiðlum skipti ekki öllu máli fyrir 

lestur. Hann bætti við: 

Það þýðir þó auðvitað ekki að fréttamenn nálgist ekki 

samfélagsmiðla af virðingu. Ef fréttamenn misstíga sig á 

samfélagsmiðlum fréttastofunnar þá getur það haft áhrif á 

trúverðugleika þeirra – og í raun fréttastofunnar allrar, því eins 
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og ég segi þá eru samfélagsmiðlar framlenging á fréttastofunni. 

(Stefán Óli Jónsson) 

Ágúst sagði þetta aðeins snúast um það að auka lestur hjá fjölmiðlinum, því væru 

fréttamenn ánægði með aukinn lestur bæði á eigin efni og samstarfsfélaga sinna. 

Brynjólfur sagði að ef slíkar birtingar hefðu áhrif þá væri það mismunandi eftir hverjum 

og einum, ekki kerfisbundið eða úthugsað. Stundum kæmi það fyrir að fréttamenn biðji 

um að ákveðinni frétt sé deilt á samfélagsmiðlana og þá sé það yfirleitt vegna þess að 

fólk telji þurfa koma þeirri frétt á framfæri. Ástæðurnar fyrir því geti verið allt frá því að 

fréttin þyki eiga brýnt erindi við fólk til þess að fréttin geti verið áhugaverð vegna efnis 

eða framsetningar.  
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8. NIÐURSTÖÐUR 

Rannsakandi mun hér á eftir vinna niðurstöður úr svörum þátttakenda, þau verða skoðuð 

út frá fimm meginþáttum og greind frekar. Í viðtölunum var að finna nokkrar 

endurtekningar á milli viðtala eins og dreifing, framsetning, áherslur, þróun, opinber 

vettvangur, opinber persóna, undirsíður, ritstjórnarstefna, fréttamat, athugasemdakerfi og 

fréttaöflun. Facebook virðist vera ofarlega í huga þátttakenda sem taka 

samfélagsmiðilinn oftar sem dæmi frekar en aðra í svörum sínum, þá er það einnig sá 

samfélagsmiðill sem fréttastjórar nefna fyrstan þegar þeir telja upp hverja fjölmiðillinn 

notast við. Þá vekur það athygli rannsakanda að þátttakendur þeirra fjölmiðla sem hafa 

aðgang á YouTube virðast ekki telja hann með til samfélagsmiðla eða minntust að 

minnsta kosti ekki á hann í svörum sínum.  

8.1 Breytingar 

Hvorki fréttastjórar né fréttamenn héldu því fram að hlutverk fjölmiðla hefði breyst með 

aukinni notkun samfélagsmiðla, misjafnt var hins vegar hvort þeir teldu verklagið hafa 

tekið breytingum. Þeir sem sögðu að verklagði hefði ekki breyst minntust samt á 

innleiðingu samfélagsmiðla eða notkun þeirra í svari sínu. Þannig hafa fjölmiðlar innleitt 

notkun samfélagsmiðla og aðlagað sig þeim hvort sem þeir líta á samfélagsmiðla bara 

sem enn eina leiðina til að miðla fréttum eða viðbót við fréttastofu fjölmiðilsins. 

Sést það best á því að allir fjölmiðlar í úrtaki rannsóknarinnar eru með aðgang á 

helstu samfélagsmiðlunum og mjög virka reikninga á til dæmis Facebook, þar sem fréttir 

koma inn daglega frá öllum þessum fjölmiðlum. Helstu breytingar hafa verið þær að nú 

þarf að huga að dreifingu frétta frá vefmiðlum og framsetningu þeirra á 

samfélagsmiðlum. Áherslur hafa ekki breyst, þær eru enn að koma réttum og sönnum 

upplýsingum á framfæri við almenning, með samfélagsmiðlum hafa fjölmiðla fleiri tæki 

til þess. 

Þá virðast fjölmiðlar reyna að skilja fréttaefni frá almennum umfjöllunum um 

dægurmál, íþróttir og fleira með notkun samfélagsmiðla. Þannig halda þeir úti hinum 

ýmsu undirsíðum þar sem hægt er að nálgast það efni sérstaklega. 
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8.2 Fréttaöflun 

Eins og Lára bendir á hefur aukin notkun samfélagsmiðla haft áhrif á fréttaöflun að 

nokkru leyti. Með samfélagsmiðlum verða notendur og þá almenningur að 

framleiðendum efnis, efni sem getur verið fréttnæmt, stutt við fréttir sem þegar eru 

komnar fram, verið viðbót við fréttaumfjöllun, gefið nýjan vinkil á málefni sem unnið er 

með eða jafnvel vísbendingar um nýja/fleiri heimildarmenn.  

Í svörum þátttakenda endurspeglast það að raddir venjulegs fólks geta fengið 

hljómgrunn í fjölmiðlum. Fréttavinnsla hvort sem fréttirnar eiga uppruna á eða utan 

samfélagsmiðla er áfram sú sama, það er að sannreyna, staðfesta eða afsanna það efni 

sem fréttastjórar og fréttamenn hafa í höndunum. Stundum er möguleiki á því að nýta 

samfélagsmiðlana við þá vinnu. 

Þegar kemur að nýtingu efnis af samfélagsmiðlum þykir sjálfsagt að nýta efni án 

leyfis þegar það snýr að almannahagsmunum líkt og tilkynningar frá lögreglu. Allir 

þátttakendur virðast svo sammála um að í lagi sé að nýta efni af samfélagsmiðlum til að 

skrifa fréttir, helsti munurinn á milli þátttakenda varðandi efni af samfélagsmiðlum var 

hvort þeim þyki í lagi að nýta allt efni eða aðeins það sem er merkt opinbert.  

Svör þátttakenda sýna greinilega að mat fjölmiðlamanna sé að samfélagsmiðlar séu 

opinber vettvangur. Það að hafa samband við einstakling út af efni sem viðkomandi setur 

fram á samfélagsmiðlum er að hluta til háð kurteisi og hluta til háð fréttamati. Ef 

einstaklingurinn er óþekktur eða hefur reynt að stilla efnið aðeins aðgengilegt ákveðnum 

hóp, gefur það viðkomandi tækifæri á að segja meira um málið eða skýra frá sinni 

aðkomu eða sjónarhorni. Fréttamat virðist þó trompa flestar persónulegar stillingar á 

sýnileika efnis eða beiðnir um að efni sé ekki notað af fjölmiðlum og ekki er að sjá á 

svörum þátttakenda að þeir velti fyrir sér höfundarétti eða öðrum þáttum fyrir notkun 

efnis af samfélagsmiðlum. 

Opinberar persónur virðast vera í sér flokki þegar að þessu kemur og nýta megi allt 

sem frá þeim kemur, lítið er skilgreint hvað telst til opinberar persónu í svörum 

þátttakenda en þó verður þeim tíðrætt um stjórnmálamenn í þessu samhengi. Þegar 

fréttaöflun og samfélagsmiðlar koma saman þarf virkt fréttamat og eðlilegt að þeir sem 

skrifi fréttir haldi í verklagið að skoða hvað býr að baki því sem sett er fram á 

samfélagsmiðlum enda efni af samfélagsmiðlum oft upphaf að eða viðbætur við fréttir 
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ekki endilega sjálfstæð frétt. Höfundaréttur efnis virðist ekki vera áhyggjuefni 

þátttakenda. 

8.3 Fréttavinnsla 

Hvað fréttavinnslu varðar þarf oft að útsetja efni sérstaklega fyrir notkunarmöguleika 

hvers samfélagsmiðils fyrir sig. Þannig getur skipt máli í hvaða formi efnið er á milli 

miðla til að það komist rétt til skila. Þarna getur líka spilað inn í hvað hver 

samfélagsmiðill leyfir í myndbirtingum og þess háttar. Að öðru leyti vildu þátttakendur 

meina að ekki væri tekið sérstakt tillit til samfélagsmiðla við fréttavinnslu og í raunin 

væri sú að fréttin skipti ein máli og það að koma henni á framfæri. 

Misjafnt er hvort að fjölmiðill reyni að vera sniðugur þegar kemur að texta sem 

látinn er fylgja fréttum sem birtar eru á samfélagsmiðlum, eða sleppi því alveg. Sumir 

vilja halda möguleikanum opnum og geta birt léttari texta með fréttum þegar það á við 

en oftast er raunin sú að texti sem fylgir birtingu á samfélagsmiðli sé brot úr fréttinni eða 

lýsandi fyrir hana, kjarni málsins eða stutt samantekt. Þarna koma þátttakendur inn á að 

smellbeitur séu í raun ekki ætlunin, það sem birt sé með fréttum er talið viðeigandi og 

fer það oftast eftir fréttamanni og fréttamati hvurslags texti er látinn fylgja. 

Fréttamenn í rannsókninni vildu meina að birting frétta eftir þá á samfélagsmiðlum 

fjölmiðilsins hefði ekki áhrif á störf þeirra. Notkun samfélagsmiðla sé orðin eðlilegur 

partur af starfinu, fréttamenn nýti sér þá á ýmsan hátt, meðal annars til að birta efni sem 

þeir telja að eigi erindi við almenning og þeir hafa unnið að, það sé ekki viljandi ef slíkar 

birtingar hafi áhrif á störf þeirra. Það er kannski erfitt að láta slíkt hafa áhrif á sig þegar 

ritstjórnarmat ræður því hvað birtist á samfélagsmiðlum fjölmiðlanna. 

8.4 Notkun 

Til þess að fá betri innsýn í það hvort að verklagið hafi breyst voru þátttakendur spurðir 

út í stefnu fjölmiðilsins í sambandi við notkun samfélagsmiðla og virðist vera að enginn 

þeirra fjölmiðla sem voru í úrtakinu séu með skipulagða, skráða stefnu um slíka notkun. 

Þátttakendur vísuðu í ritstjórnarstefnur og siðareglur en svo virðist vera sem margar 

óskrifaðar reglur eða viðmið séu í notkun, það eru þá viðmið um hvernig 

samfélagsmiðlar fjölmiðlanna séu nýttir og svo hvernig unnið sé með efni af 

samfélagsmiðlum. Þessi viðmið eru samrýmd öðru starfi fjölmiðlanna og verklagi sem 

var en gefur vísbendingu um að meira tillit hefur verið tekið til samfélagsmiðla heldur 
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en fjölmiðlafólk gerir sér grein fyrir. Tilgangur með fréttaskrifum er sá sami en hvaðan 

þær koma og hvert þeim er dreift hefur bæst við jöfnuna. 

Þegar kemur að því að velja fréttir til birtingar á samfélagsmiðlum erum við komin 

inn á hið nýja verklag. Þar þarf að skoða fréttirnar út frá mikilvægi þeirra og fréttamat 

þeirra sem sjá um samfélagsmiðlana færist úr því að huga aðeins að því hvort frétt eigi 

erindi við almenning yfir höfuð, yfir á það hvort frétt eigi erindi á samfélagsmiðla og 

notendur þeirra. 

Stefán Óli kom með áhugaverðan punkt þegar hann talar um notkun fjölmiðla á 

samfélagsmiðlum væri orðin meira til að minna á sig frekar en að miðla fréttum vegna 

áhuga almennings á fréttaefni og er það frekar í þversögn við það sem Kristjón Kormákur 

sagði um hækkandi hlutfall lesenda í gegnum samfélagsmiðla. Hægt er þá að velta fyrir 

sér hvort núverandi notkun fjölmiðla á samfélagsmiðlum sé besta leiðin til þess að minna 

á sig og vera ferskt í minni notenda eða hvort sama notkun á þessum miðlum sé að virka 

fyrir alla fjölmiðla. Ágúst svaraði nokkuð hreinskiptið í þessu samhengi að fréttirnar 

væru birtar á samfélagsmiðlum einfaldlega til að auka lestur þeirra. 

Eins og sést á svörum þátttakenda er mismunandi hvort þeir telji birtingu frétta á 

samfélagsmiðlum vera af hinu góða eður ei. Frekar er að skilja á svörum þeirra að 

fjölmiðlar séu á samfélagsmiðlum af því að almenningur sé þar, ekki endilega af því að 

það sé svo gott fyrir fjölmiðlana sjálfa. 

Þátttakendur virðast draga ákveðna línu milli vinnu og einkalífs, þannig eru 

persónulegir reikningar á samfélagsmiðlum ekki eingöngu ætlaðir til að auglýsa eigið 

starf eða eigin miðil og ef slíku efni er deilt sé það meðvituð ákvörðun hvers og eins, 

ekki nauðsyn. 

Það virðist vera allur gangur á því hvernig efni er valið til birtingar á 

samfélagsmiðlum fjölmiðla, ef efnið er talið mikilvægt, eiga erindi við stóran hóp eða sé 

áhugavert að mati fréttastjóra eða fréttamanns virðist vera að efnið sé birt. Fátt verður út 

undan og oft á það efni sem ekki nær inn á meðal frétta frá fjölmiðlinum sér pláss á undir- 

eða sérsíðum tileinkuðum dægurmálum og þess háttar. 
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8.5 Gagnvirkni 

Samfélagsmiðlar hafa einnig gert það auðveldara fyrir fólk að hafa samband við 

fjölmiðla líkt og Brynjólfur Þór bendir á. Þannig komast ábendingar eða fréttaefni fyrr 

til fjölmiðla, ýmist í gegnum einkaskilaboð eða athugasemdir við efni frá fjölmiðlum. 

Þessi gagnvirkni sem samfélagsmiðlar bjóða uppá er kannski ekki ný því áður gat fólk 

hringt inn eða sent póst, hún er þó svo sannarlega fljótlegri en margar fyrri aðferðir. 

Þá er gagnvirknin frekar augljós þegar litið er til þess að almenningur getur brugðist 

við efni með ýmiskonar hætti eða svarað því með athugasemdum og fjölmiðlar jafnvel 

opnað á samtal við almenning á sama vettvangi. Gagnvirknin býr í því að fréttum er 

miðlað og fréttaefni er sótt ásamt því að hægt er að bregðast við bæði frá hlið fjölmiðla 

og eins frá hlið notenda miðlanna. 

Athugasemdum virðist í meginatriðum vera fylgt eftir til að sjá hvort að þar sé á ferð 

efni sem leiði til frekari fréttaflutnings eða hvort ósæmileg hegðun eigi sér stað sem þarf 

að bregðast við. Minni gaumur er gefinn að því hversu margir líka við fréttir sem 

fjölmiðlar setja á samfélagsmiðla sína. Það er vinna að baki þessu eftirliti sem ekki var 

fyrir tilkomu samfélagsmiðla og margt er hægt að lesa út úr upplýsingum þeim sem 

samfélagsmiðlarnir gefa en gæta verður að „like“ og athugasemdir taki ekki yfir 

fréttastefnu eða flutning.   
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9. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Þrátt fyrir að einhverjum þátttakendum finnist verklagið ekki hafa breyst telja sömu 

þátttakendur upp ýmsa þætti sem ekki væru til staðar nema vegna tilkomu og aukinni notkun 

samfélagsmiðla.. Fréttaöflun hlýtur að vera partur af verklagi fjölmiðla og miðað við svör 

þátttakenda hafa samfélagsmiðlar óyggjandi haft breytingar í för með sér hvað það varðar 

og sést greinilega á svörum þátttakenda. Það vekur undrun rannsakanda að þátttakendur telji 

það ekki til breytinga á verklagi að fréttir séu sóttar á samfélagsmiðla, að fréttum sé deilt á 

samfélagsmiðlum og gagnvirkni samfélagsmiðlanna sé notuð 

 Greinilegt er að ritskoðun og fréttamat liggur nokkuð mikið hjá fréttamönnunum 

sjálfum, það er þá þegar efni af samfélagsmiðlum er metið, hvort að biðja þurfi um leyfi eða 

ekki og hvort efnið sé réttmætt til notkunar. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort stefna yrði til 

þess að það yrði samrýmdara innan hvers fjölmiðils að minnsta kosti hvaða efni megi nýta 

af samfélagsmiðlum án leyfis, sérstaklega þegar skilgreiningin á opinberri persónu eru 

svona óljós eins og fram kemur í svörum þátttakenda. 

Fjölmiðlafrelsi virðist vera þátttakendum mikilvægt, þannig voru stjórnmálamenn teknir 

sem dæmi um umfjallanir þar sem ekki þyrfti leyfi til að taka efni af samfélagsmiðlum og 

einnig að klausur um að ekki megi nýta efni sem sett er fram til dæmis í stöðuuppfærslum 

á samfélagsmiðlum séu ómarktækar. 

Þó að þátttakendur einblíni á fréttir út frá fréttaefninu eingöngu og því að vinna þær vel 

til lestrar er spurning ef meira tillit væri tekið til samfélagsmiðla við vinnslu frétta hvort 

lestur frétta í gegnum samfélagsmiðla myndi aukast, þá er átt við ef myndvinnsla, fyrirsagnir 

og framsetning á samfélagsmiðlum væri tekið til skoðunar. 

Ósamræmi á efni milli samfélagsmiðla hvers fjölmiðils fyrir sig stingur í stúfa við 

ummæli þeirra sem segjast birta allar fréttir á samfélagsmiðlum þar sem þar er gefið í skyn 

að fréttir séu allar birtar jafnt á Facebook, Twitter og Instagram. Facebook í þessu tilfelli er 

greinilega mest notaði samfélagsmiðillinn hjá öllum fjölmiðlum og virðist engin regla vera 

um birtingar á öðrum miðlum líkt og Instagram og Twitter. Þá er hlutverk aðganga á 

YouTube ekki ljóst og miðað við svör fréttastjóra er sá samfélagsmiðill ekki talinn til þeirra 

samfélagsmiðla sem eru í virkri notkun hjá fjölmiðlunum.  
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Rannsakandi veitti því einnig eftirtekt að sumir fjölmiðlar eru með marga aðganga á 

samfélagsmiðlum og sumir þeirra hafa ekki verið notaðir í einhvern tíma, slíkt getur verið 

villandi þegar aðilar eru að leita að upplýsingum, líkt og rannsakandi rak sig á. Ástæður 

fyrir þessum mörgu aðgöngum geta verið margar en ráðlagt væri að láta loka þeim 

aðgöngum sem greinilega eru ekki nýttir að neinu leyti lengur, til að forðast misskilning. 

Samfélagsmiðlar eru í sífelldri þróun, nýir möguleikar bætast við reglulega og fleiri 

notendur sömuleiðis. Þegar talað er um að samfélagsmiðlar séu orðnir eðlilegur partur af 

starfi fjölmiðla og enn einn vettvangur fyrir þá til að koma fréttum á framfæri er undarlegt 

að sjá þátttakendur tala um það á sama tíma að lítið tillit sé tekið til samfélagsmiðla eða að 

verklag taki ekki mið af notkun þeirra. 

Það er greinilega mikil vinna sem liggur að baki þess að halda úti samfélagsmiðlum fyrir 

fjölmiðla, tillaga Jóns Péturs um sérstaka samfélagsmiðlastjóra er áhugaverð og alls ekki úr 

vegi fyrir fjölmiðla að skoða það. Þegar verið er að bæði deila efni og taka við efni á mörgum 

stöðum ásamt því að gæta að fagmennsku er íþyngjandi að það sé unnið meðfram öðrum 

störfum og mögulegt að slíkt hafi áhrif á gæði þess sem gert er á þeim vettvangi. Það gæti 

einnig komið í veg fyrir að reikningar fjölmiðlanna á einhverjum samfélagsmiðlum gleymist 

og efni komi ekki þar inn í einhvern tíma eða mjög óreglulega. 

Fjölmiðlarnir virðast einblína frekar á að fjöldinn sé á samfélagsmiðlunum heldur en þá 

fjölmörgu möguleika sem samfélagsmiðlarnir bjóða uppá. Þannig er efni birt á 

samfélagsmiðlum þeirra en lítill gaumur gefinn að því hvernig er hægt að ná athygli eða 

fjölga fylgjendum og auka lestu frétta í gegnum samfélagsmiðla. Frekar er horft til þess að 

fréttaefni eigi að vera til staðar á samfélagsmiðlunum og fjölmiðillinn að vera viðstaddur ef 

almenningi dettur í hug að leita til þeirra á samfélagsmiðlum. 

Það er margt gott í viðhorfum þátttakenda til samfélagsmiðla og veru þeirra fjölmiðla á 

þeim. Þannig er reynt að mismuna ekki fréttaefni sem birtist á mest notuðu 

samfélagsmiðlunum, það er reynt að vera til staðar á þeim samfélagsmiðlum sem eru mest 

notaðir af almenningi og gagnvirkni samfélagsmiðla er nýtt. 

9.1 Frekari rannsóknir 

Þegar hugað er að frekari rannsóknum vill rannsakandi benda á eftirfarandi hugmyndir 

sem hafa vaknað við gagnaöflun og úrvinnslu í þessari rannsókn: 
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× Innleiðing stefnu hjá fjölmiðlum fyrir notkun samfélagsmiðla og áhrif slíkrar 

stefnu 

× Viðhorf starfsmanna innan íslenskra fjölmiðla til fyrirsagna og smellbeita 

× Notkunarmöguleikar fjölmiðla á samfélagsmiðlum og ávinningur sem hlýst 

× Starf samfélagsmiðlastjóra innan fjölmiðla, hlutverk og ávinningur  
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10. LOKAORÐ 

Samfélagsmiðlar eru að má segja orðnir partur af daglegu lífi, þeir þróast ört og efni sem þar 

kemur inn er mikið enda er fjöldi notenda mikill og bætir stöðugt í. Fjölmiðlar eiga nokkuð 

sameiginlegt með samfélagsmiðlum og hafa séð nauðsyn í því að vera viðstaddir á þeim. Það 

má velta því fyrir sér hvort ástæðan fyrir veru þeirra á samfélagsmiðlum samræmist því sem 

þeir eru að gera á þessum miðlum og hvaða verkfæri þeir eru að nýta sér þar. 

 Eitt er víst og sést á úrtaki þessarar rannsóknar að fjölmiðlar vilja uppfylla hlutverk sitt 

og vilja viðhafa gott verklag til þess að gera svo. Það að verklag taki breytingum þarf alls ekki 

að vera af hinu slæma, slíkt gefur aðeins til kynna að viðkomandi fylgist með breytingum, 

tileinkar sér nýjungar og er ekki hræddur við að prufa sig áfram. 

 Það getur þó alltaf verið gott að vera vakandi fyrir áætlunum og stefnum, til dæmis 

hvernig eigi að framkvæma hlutina, í hvaða tilgangi og hvers vegna. Vega og meta hvernig til 

tekst og ef útkoman er ekki nógu góð að huga þá að úrbótum. Að hafa stefnu gerir störf okkar 

oft skilvirkari og ef við höldum að eitthvað sé ekki á réttri leið er hægt að líta til stefnunnar 

sem hjálpartækis. 

 Það er gott að vera vel upplýstur þjóðfélagsþegn og megum við þakka fjölmiðlum fyrir 

sína vinnu. Á Íslandi ríkir samkeppni á fjölmiðlamarkaði sem er gott fyrir almenning en það 

þýðir líka að fjölmiðlarnir verða að fylgjast með fleiru en aðeins því sem almenningur þarf að 

vita og án þess að draga úr vægi mikilvægra upplýsinga, leita inn á svið þess sem almenningur 

myndi vilja fá að vita eða þætti áhugavert að kynna sér.  

Samfélagsmiðlar eru þannig góð aðferð fyrir fjölmiðla til að láta sig skipta máli hjá 

almenningi og um að gera að nýta það sem þeir hafa upp á að bjóða. 

Rannsóknarspurningin sem unnið var með í þessari rannsókn var hvort hlutverk og 

verklag fjölmiðla sem halda úti vefmiðlun hafi breyst, því er svarað í rannsókninni og 

niðurstaðan er sú að á meðan hlutverkið er það sama eða hefur ekki breyst mælanlega þá hefur 

verklagið tekið ýmsum breytingum, sem þrátt fyrir aukna vinnu á hendur fjölmiðlafólki virðist 

í heild hafa haft jákvæð áhrif á störf þeirra og birtingamynd.  
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12. FYLGISKJÖL 

11.1 Spurningar fyrir stjórnendur  

1. Nafn, fjölmiðill og starf innan hans.  

2. Hvaða samfélagsmiðla nýtir fjölmiðillinn sér? 

3. Hefur hlutverk fjölmiðilsins eða verklag breyst á einhvern hátt með aukinni notkun 

samfélagsmiðla?  

4. Er fjölmiðillinn með einhverja stefnu um notkun samfélagsmiðla s.s. við vinnslu frétta 

eða birtingu þeirra? 

5. Eru fréttir af vefmiðli birtar á samfélagsmiðlum fjölmiðilsins? Af hverju/ekki? Ef svo 

er, hvernig veljast þær til birtingar þar?  

6. Er tekið tillit til samfélagsmiðla við vinnslu frétta fyrir vefmiðilinn s.s. hvað varðar 

fyrirsagnir, myndir með frétt eða á annan hátt?  

7. Er einhver stefna um hvernig texti er látinn fylgja birtingu frétta á samfélagsmiðlum, ef 

þær eru birtar þar (t.d. gaman samur, alvarlegur, kjarni málsins o.s.frv.)?  

8. Vinnur fjölmiðillinn fréttir upp úr efni af samfélagsmiðlareikningum annarra? Með eða 

án leyfis þess sem á reikninginn?  

9. Er dreifing frétta á samfélagsmiðlum góð fyrir fjölmiðla? 

10. Nýtir þú persónulegan reikning á samfélagsmiðlum til að koma fjölmiðlinum á 

framfæri á einhvern hátt? Ef svo er, af hverju?  

11. Er fylgst með „like“ og athugasemdum sem birtingar á samfélagsmiðlum fá og ef svo 

er, er það notað til einhvers (s.s. málinu fylgt frekar eftir eða sótt í svipaðar fréttir í 

framhaldinu)? 
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11.2 Spurningar fyrir fréttamenn 

1. Nafn, fjölmiðill og starf innan hans.  

2. Hefur hlutverk fjölmiðilsins eða verklag breyst á einhvern hátt með aukinni notkun 

samfélagsmiðla?  

3. Er fjölmiðillinn með einhverja stefnu um notkun samfélagsmiðla s.s. við vinnslu frétta 

eða birtingu þeirra? 

4. Eru fréttir af vefmiðli birtar á samfélagsmiðlum fjölmiðilsins? Af hverju/ekki? Ef svo 

er, hvernig veljast þær til birtingar þar?  

5. Er tekið tillit til samfélagsmiðla við vinnslu frétta fyrir vefmiðilinn s.s. hvað varðar 

fyrirsagnir, myndir með frétt eða á annan hátt?  

6. Er einhver stefna um hvernig texti er látinn fylgja birtingu frétta á samfélagsmiðlum, ef 

þær eru birtar þar (t.d. gaman samur, alvarlegur, kjarni málsins o.s.frv.)?  

7. Vinnur fjölmiðillinn fréttir upp úr efni af samfélagsmiðlareikningum annarra? Með eða 

án leyfis þess sem á reikninginn?  

8. Er dreifing frétta á samfélagsmiðlum góð fyrir fjölmiðla? 

9. Nýtir þú persónulegan reikning á samfélagsmiðlum til að koma fjölmiðlinum á 

framfæri á einhvern hátt? Ef svo er, af hverju?  

10. Er fylgst með „like“ og athugasemdum sem birtingar á samfélagsmiðlum fá og ef svo 

er, er það notað til einhvers (s.s. málinu fylgt frekar eftir eða sótt í svipaðar fréttir í 

framhaldinu)?  

11. Hefur það einhver áhrif á fréttamenn og/eða störf þeirra að fá frétt eftir sig birta á 

samfélagsmiðli fjölmiðilsins? Ef svo er, hvernig? 
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11.3 Leyfisbréf 

Leyfisyfirlýsing 

 

Rannsóknarspurning:  

Hefur hlutverk og verklag fjölmiðla (með vefmiðla) breyst með aukinni notkun 

samfélagsmiðla? 

Um rannsóknina:  

Þessi rannsókn er lokaverkefni í BA í miðlun og almannatengslum við Félagsvísinda- 

og lagadeild Háskólans á Bifröst. Jóhanna María Sigmundsdóttir er höfundur verkefnis 

og leiðbeinandi er Arna Schram.  

Rannsakandi vill fá leyfi til að nota svör spurninga í verkefninu og vitna í þau ef krefur. 

Vitnað verður í viðmælenda með nafni og starfsheiti. Vinsamlegast athugaðu að þú 

hefur rétt til að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Þú hefur einnig rétt til að neita 

að svara einstaka spurningum án frekari útskýringa. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi viðtalið eða áhyggjur í sambandi við 

rannsóknina, getur þú haft samband við:  

Sigrún Lilja Einarsdóttur, Dósent og forseti félagsvísinda- og lagadeildar. 

Háskólinn á Bifröst, 311 Borgarnes. Sími: 433-3000. Netfang: sigrunlilja@bifrost.is. 

Trúnaður:  

Svör verða varðveitt með nafni og aðeins notuð í þeim tilgangi sem lýst er hér að ofan. 

Upprunaleg gögn með svörum verða ekki afhent nema þess sé krafist í lögum. 

Samþykki: Ég staðfesti hér mér að ég leyfi Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur að nota 

svör spurninga og vitna með nafni í verkefni hennar. Ég skil framangreindar 

upplýsingar og samþykki sjálfviljug/ur þátttöku mína í þessu rannsóknarverkefni. 
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______________________________________________________________ 

Nafn viðmælanda 

______________________________________________________________ 

Undirskrift viðmælanda 

______________________________________________________________ 

Netfang/símanúmer 

______________________________________________________________ 

Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 

 

Þér er velkomið að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna. 

       Jóhanna María Sigmundsdóttir 

       johannas15@bifrost.is // 845-1859 
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